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ٖ 

 
 :أوالً : أىمية الدراسة 

إفَّ ا٢بمدى هلًل ٫بىٍمىديهي كنستعينوي كنستغفرهي كنتوبي إليًو، كنعوذي باهلًل مٍن شركًر أنفًسنا كسيئاًت 
أعمالًنا، مىٍن يهدًه اهلًل فبل مضلَّ لوي، كمىن يضلٍل فبل ىادمى لوي، كأشهدي أٍف ال إلوى إال اهللي كحدىهي ال 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ شريكى لوي، كأشهدي أفَّ ٧بمدان عبديه كرسوليو،

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، (ُ)ٱَّ َّ ٍّ  ٌّ

 ىي ٱُّٱ، (ِ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
 متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 أما بعد:، (ْ()ّ)ٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت

فإفَّ اهللى سبحانوي كتعاذل قد أكجبى الدعوةى إذل اإلسبلـً على عموـً األمًة آمران إياىا بالدعوًة إليًو  
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱكما قاؿ تعاذل : 

ها ىي ما  ، كجعلى سبحانوي أحسنى األقواًؿ كأفضلً (ٓ) َّ ىي ني مي زي ريٰى
 نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱكانٍت يف الدعوًة إليو كما قاؿ تعاذل : 

                                                

 . َُِسورة آؿ عمراف، آية  (ُ)
 . ُسورة النساء، آية  (ِ)
 . ُٕ-َٕسورة األحزاب،  (ّ)
أخرجو أبو داككد يف سننو، سليماف بن األشعث السجستاين األزدم، ٙبقيق ٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد، ا٤بكتبة  (ْ)

، كصححو األلباين، َِّ/ِ، ص ُُِٖحديث رقم  صيدا بّبكت، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح،–العصرية 
-ُِّْالكويت، الطبعة األكذل  –٧بمد ناصر الدين األلباين، صحيح أيب داككد،مؤسسة غراس للنشر كالتوزيع 

 .ُُٖ/ٓ، ص ُُِٖ، حديث رقم ََِِ
 . َُْسورة آؿ عمراف، آية  (ْ)
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-  - تبل ا٢بسن قاؿ ابن جرير الطربم:، (ُ) َّ نث مث زث رث  يت ىت
 قاؿ: ىذا حبيبي ) كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوال ٩بٍَّن دىعىا ًإذلى اللًَّو كىعىًملى صىا٢بًنا كىقىاؿى ًإنًَِّب ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى   

، يف دعوتوً  اهللي  ، أجابى إذل اهللً  ا٣بلقً  أحب  ، ىذا اهللً  ، ىذا خّبةي اهللً  اهلل، ىذا كرٌل اهلل، ىذا صفوةي 
، ، كقاؿ: إنِب من ا٤بسلمْبى صا٢با يف إجابتوً  ، كعملى فيو من دعوتوً  اهللي  إذل ما أجابى  كدعا الناسى 
 (ِ).(اهلل فهذا خليفةي 

انطلقى الصحابةي  بليًغ ىذا الديًن كالدعوًة إليوً بت ألمًر اهلًل سبحانوي كأمرى رسولًو  كاستجابةن 
كالتابعوفى كمٍن تبعهم بإحساًف لتبليًغ ىذا الديًن كالدعوة إليًو حٌب كصلى إذل أقصى الصًْب شرقان 

 كإذل األندلًس غربان، مضحْبى بأركاحهٍم كأموا٥بٍم يف سبيًل الدعوًة إذل اهلًل كتبليًغ ىذا الديًن.
٤بشاركةى فيها بالبحًث، كالنظرى يف قضيًة من ك٤با كانٍت الدعوةي ُّذًه األٮبيًة كالفضًل فلعلَّ ا

قضاياىا، كالبحث يف مشكبلًت الدعوًة ك٧باكلًة معا١بةى ما يعَبضيها كذلك بطرًح سبًل العبلًج 
ا٤بناسبة ٥با، لعلوي أٍف يكوفى قيربةن إذل اهلًل سبحانوي كتعاذل، مشموالن بالفضًل العظيًم الوارد ٤بن دعا 

 إذل اهلًل كإذل سبيلًو.
كىذًه الدراسةي عٍن الدعوًة إذل اإلسبلـً يف بلدو فتحوي ا٤بسلموفى كرككه بدمائهٍم، كصارى ىذا 

، ككافى تأثّبي ا٤بسلمْبى كبّبان يف ٝبيًع كتعليموً  كنشرهً  إذل اإلسبلـً  الدعوةً  مناراتً  منٍ  منارةن  البلدي 
قاؿى ا٤بستشرؽي اإل٪بليزم مونتغمرم مناشًط ا٢بياًة فيًو كقد كصلى ىذا التأثّبي إذل مشاًؿ أكركبا حٌب 

إذا ما أرادى األفضلى يف العلًم كالطًب كالزراعًة  -يقصد مشاؿ أكركبا  -كات:)كافى على الشماؿً 
 (ّ)كالصناعًة أك العيًش ا٤بتحضًر أٍف يذىبى إذل إسبانيا ليتعلمى(.

عن دينهٍم سلطى اهللي عليهم  كلكٍن سنةى اهلًل ثابتةه ال تتغّبي كال تتبدؿي مٌب ما ابتعدى ا٤بسلموفى 
ـ كذلك بسقوًط مدينًة غرناطة آخر ا٤بدًف ُِْٗ -ىػٕٖٗيف عاـ  األندلسي  فسقطتٍ  عدىكىم،

                                                

 .َْٖ، ص ّّسورة فصلت، آية  (ُ)
 -الناشر: مؤسسة الرسالة،أٞبد ٧بمد شاكر ٙبقيق/ ٧بمد بن جرير أبو جعفر الطربم،، القرآفجامع البياف يف تأكيل  (ِ)

 .ْٗٔ/ُِ، ص ـ َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكذل، الرياض، 
 .ّٔـ ص ُٖٗٗ،ِرم كات، شركة ا٤بطبوعات للتوزيع كالنشر، بّبكت، طممونتغ، يف تاريخ إسبانيا اإلسبلمية (ّ)
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الدخوًؿ يف النصرانيًة،  ، كإكراه ا٤بسلمْبى علىيشتالتف ٧باكمً  كقياـً اإلسبلميًة يف يدٍّ النصارل 
ا٤بصاحًف كالكتًب الدينيًة ألم  كلَّ كمؤلفاهتم، فقد أحضركا   حرؽ كتًب العلماًء ا٤بسلمْبك 

كافى، كعن أمٍّ موضوعو كاف،  ما يقاربي ٟبسة آالؼ كتابو باللغًة العربيًة، ككانٍت   كعددىامؤلف و
 (ُ).كتبى ٦بلدةن بعنايةو كبعضيها كاف مزخرفان بالذىًب كالفضًة كألقيٍت الكتبي كليها يف حريقو عاـو 

كتسلطى النصارل على ا٤بسلمْبى فأخرجوىم من ىذا البلًد كٙبولٍت ا٤بساجدي الٍب كاف يرفعي فيها  
نداءي التوحيًد إذل كنائسى يشرؾ فيها مع اهلًل غّبيه، فأيخرجى ا٤بسلموفى من ىذا البلًد ٝبيعان، كمىٍن دل 

رٍج فقٍد أجربى على دخو  من أظهرى النصرانيةى عبلنيةن  فيها إال ًؿ النصرانيًة حٌب دل يبقى مسلمه ٱبى
كأبطنى اإلسبلـى سران، كدل ييعرٍؼ يف تاريًخ اإلسبلـ أف بلدان فتحوي ا٤بسلموفى كانتشرى اإلسبلـي فيو مث 

 أيخرجوا منوي كدل يبقى فيها مسلمه  إال دكلةى إسبانيا .
كمراكزى إسبلميةو  مساجدى  كاليوـي يعودي ا٤بسلموفى إذل إسبانيا كتعودي معهم مظاىري اإلسبلـً من

دعويًة، فكانٍت ىذًه الدراسةي لتسليًط الضوًء على كاقًع الدعوًة إذل اإلسبلـً ىناؾ كمناشط 
 كا١بهود الدعويًة يف إسبانيا.

 التعريُف بمصطلحاِت الدراسِة:
 الدعوُة:

 مصدري للفعًل الثبلثي دعا، يدعو، دعوة.لغًة: 
 كتأيت بعدًة معافو منها: الطلًب كالسؤاًؿ كالنداًء كالدعاًء. 

 (ِ)كدعا بالشيًء طلبى إحضارىه، كدعاهي إذل الديًن كإذل ا٤بذىًب حثَّوي على اعتقادًه كساقوي إليًو.
قاؿى ا١بوىرم الفارايب: )كدعوتي فبلنان أٌم صحتي بو كاستدعيتوي، كدعوتي اهللى لوي كعليًو دعاءن، 

 (ّ)ا٤برةي الواحدةي، كالدعاءي كاحدي األدعيًة(. كالدعوةي 

                                                

 .ِّص ـ،َُِّ،ُديب،ط - مركز ا٤بسبار للدراسات كالبحوث ٦بموعة باحثْب، انبعاث اإلسبلـ يف إسبانيا،  (ُ)
ا٤بعجم الوسيط، ٦بمع اللغة العربية بالقاىرة، إبراىيم مصطفى، أٞبد الزيات، حامد عبدالقادر، أٞبد النجار، دار انظر:  (ِ)

 .ِٖٔاإلسكندرية، ص  –الدعوة 
 -اللغة كصحاح العربية، إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب، ٙبقيق: أٞبد عبدالغفور، دار العلم للمبليْب الصحاح تاج  (ّ)
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: دعوتي أدعو دعاءن. ، تقوؿي  (ُ)كالدعو ىو: أٍف ٛبيلى بصوتو ككبلـو يكوفي منكى
 الدعوُة اصطالحاً: 

 تيطلقي الدعوةي ٗبعناىا الشرعي على عدة معاين عرفها العلماءي كمنها:
، كٗبا بوً  اإلٲبافً  اهلًل ىي الدعوةي إذل إذل الدعوةي تعريفي شيًخ اإلسبلـً ابني تيمية: ) -ُ

 الدعوةي  يتضمني  ، بتصديقهم فيما أخربكا بو، كطاعتهم فيما أمركا، كذلكى بو رسلوي  جاءتٍ 
إذل  ، كالدعوةي ، كحج البيتً ، كصـو رمضافى الزكاةً  ، كإيتاءً كإقاـ الصبلةً  ،إذل الشهادتْبً 

، كشرهي  خّبهي  ، كاإًلٲباف بالقدرً ا٤بوتً  بعدى  البعثً ، ك ، كرسلوً ، ككتبوً ، كمبلئكتوً : باهللً اإًلٲبافً 
 (ِ)(.يراهي  كأنوي   وي ربَّ  العبدي  عبدى يى  إذل أفٍ  كالدعوةي 

تعريفي الشيًخ ٧بمد ا٢بضر حسْب: )الدعوةي نوعاًف: دعوةه يقصدي ُّا إنقاذي الناًس من  -ِ
شى عليهم  ، كدعوةه يقصدي ُّا ٙبذيرىم من أمرو ٱبي  (ّ)الوقوعي يف بأسًو(.ضبللًة أك شًر كاقعو

قياـ الداعية ا٤بؤىل بإيصاؿ دين اإلسبلـ إذل  : )عبدالرحيم ا٤بغذكمتعريفي الدكتوًر  -ّ
الناس كافة، كفق ا٤بنهج القوًن ، كٗبا يتناسب مع أصناؼ ا٤بدعوين كيبلئم أحواؿ 

 (ْ)(.كظركؼ ا٤بخاطبْب يف كل زماف كمكاف 

                                                                                                                                            

 .ِّّٕ/ٔـ، ص ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ،ْبّبكت، ط
الناشر: دار  القزكيِب الرازم، احملقق: عبد السبلـ ٧بمد ىاركفزكريا أٞبد بن فارس بن ، معجم مقاييس اللغةانظر:  (ُ)

 .ِٕٗ/ِ، ص ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ -عة األكذل الطب ،الفكر

 -٦بموع الفتاكل، ابن تيمية، ٙبقيق: عبد الرٞبن بن ٧بمد القاسم، الناشر ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف  (ِ)
 .ُٕٓ/ُٓـ،  ص ُٔٗٗ-ُُْٔا٤بدينة ا٤بنورة، 

٧بمد ا٢بضر حسْب، ٙبقيق: علي بن حسن ا٢بليب، دار  ،الدعوة إذل اإلصبلح على ضوء الكتاب كالسنة كتاريخ األمة (ّ)
 .ّٕـ،  ص ُٕٗٗ-ُُْٕالرياض، الطبعة األكذل،  -الراية للنشر كالتوزيع

الرياض ، الطبعة الثانية  –األسس العلمية ٤بنهج الدعوة اإلسبلمية ، أ د عبدالرحيم بن ٧بمد ا٤بغذكم ، دار ا٢بضارة  ْ))
 .ْٗـ  ص  ََُِ-ىػُُّْ،
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نشُر وتعليُم الناِس مراتَب الديِن من ا٤بقصودى بالدعوًة: )كمٍن ٦بموًع ىذه التعريفات يتضحي أفَّ 
 إسالٍم وإيماٍن وإحساٍن، مع تحذيرىم مما يناقضها والعمُل بكلّْ ما تقتضيو ىذِه المراتُب(.

 اإلسالُم:
 (ُ)منى التسليًم كىو االستسبلـي كمن استسلمى أم انقادى.لغًة: 

 (ِ). -كاإلسبلـي االنقيادي، كىو إظهاري ا٣بضوًع كإظهاري الشريعًة كالتزاـ ما أتى بو النيب  
 اإلسالُم اصطالحاً: 

مٍن عندى ربًو مشتمبلن على الشريعًة الغراًء بكامًل  اإلسبلـي ىو الديني الذم جاءى بو النيب  
 أحكاًمها كأكامرىا كنواىيها.

: اإلسبلـي ٯبمعي  كقد عيرٍّؼى اإلسبلـي بعدة تعريفاتو منها تعريف شيًخ اإلسبلـً ابن تيمية فيقوؿي
معنيًْب أحديٮبا: االستسبلـي كاالنقيادي فبل يكوفي متكربان، كالثاين: اإلخبلصي فبل يكوفي ميشركان كىو 

.اأف ييسلمى العبدي هلًل ربٍّ الع  (ّ)٤بْبى
لئلسبلـً ىو أنسب تعريف كذلك الشتمالو لوىاًب كلعلَّ تعريفى شيًخ اإلسبلـً ٧بمد بن عبًد ا

كىو: )االستسبلـ هلًل بالتوحيًد كاالنقياد لو بالطاعًة كالرباءةي من الشرًؾ  على أصوؿ اإلسبلـ 
 (ْ)كأىلًو(.

 التعريُف اإلجرائي للدراسِة:
الوقوؼ على كاقًع الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا من خبلًؿ دراسةو ميدانيةو تقوٲبية ترصدي أبرزى 

                                                

الدار النموذجية  –٨بتار الصحاح، ٧بمد بن أيب بكر ا٢بنفي الرازم، ٙبقيق يوسف الشيخ ٧بمد، ا٤بكتبة العصرية  انظر:ُ))
 .ُّٓـ  ص  ُٗٗٗ-ىػَُِْبّبكت، الطبعة ا٣بامسة، –

 -الطبعة: الثالثة ، بّبكت –٧بمد بن مكـر بن على، ابن منظور األنصارم،الناشر: دار صادر ، ساف العربانظر: ل(ِ)
 .ِّٗ/ ُِ، صىػ ُُْْ

 .ُْٕ/ِٖانظر: ٦بموع الفتاكل، ابن تيمية،  ص  (ّ)
 .٧ُٔبمد بن عبد الوىاب، شعبة دعوة ا١باليات يف الزلفي، ص  ،األصوؿ الثبلثة  (ْ)
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ا٤براكًز اإلسبلميًة كاألفراًد القائمْبى على الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ككسائًلهم كأساليبهم 
 كمياديًنهم كمعوقاهتم كسبلي عبلًجها، كعواملي استجابًة مدعويهم.

 أسباُب اختياِر الدراسِة:ثانيا : 
 ا٢باجةي إذل التعرًؼ على كاقًع الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا. -ُ
أٮبيةي دراسًة حاًؿ الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كالٍب كانٍت منارةن للحضارًة اإلسبلميًة  -ِ

 يف أكركبا.
 بانيا.ا٢باجةي إذل تقوًًن جهوًد ا٤براكًز اإلسبلميًة يف إس -ّ
 الرغبةي يف تقدًًن تصورو علمي يسهمي يف تطويًر الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا. -ْ
 أىداُف الدراسِة:ثالثاً : 
 التعرؼي على تاريًخ دخوًؿ اإلسبلـً إذل إسبانيا. -ُ

 التعرؼي على القائمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا . -ِ
 اإلسبلـً يف إسبانيا كعواملي استجابًتهم.الوقوؼي على أصناًؼ ا٤بدعوينى إذل  -ّ
 بيافي الوسائًل كاألساليًب الدعويًة ا٤بوظفًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا. -ْ
 بيافي ميادين الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.  -ٓ
 الكشفي عن معوقاًت الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كسبلي عبلًجها. -ٔ
 ًة ا٤بوظفة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.معرفةي ا٤بوضوعاًت الدعوي -ٕ
 التعرؼي على أبرًز جهوًد ا٤بؤسساًت الدعويًة كاألفراًد يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا. -ٖ

 : تساؤالُت الدراسِة:رابعاً 
 تساؤالت الدراسة النظرية: -أ

 مٌب ككيف دخلى اإلسبلـي إذل إسبانيا؟ -ُ



 

 ةالمقدم
ٜ 

 كاالجتماعي؟ كما أثرٮبا على الدعوًة؟ ما كاقعي إسبانيا الديِب -ِ
 ما كاقعي إسبانيا السياسي كاالقتصادم ؟كما أثريٮبا على الدعوة؟ -ّ
 ما أٮبيةي الدعوًة إذل اهلًل يف إسبانيا؟ -ْ
 ما أبرزي ا٤براكًز اإلسبلميًة العاملًة يف حقًل الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ٓ
  بالدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟مىٍن أبرًز األفراًد القائمْبى  -ٔ
 ما كسائلي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ٕ
 ما أساليبي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ٖ
 ما ا٤بياديني ا٤بناسبًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ٗ

 تساؤالُت الدراسِة الميدانية:-ب
 ـً يف إسبانيا؟ما أصناؼي ا٤بدعوينى إذل اإلسبل -ُ
 ما عواملي استجابًة ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟  -ِ
 ما ا٤بوضوعاتي الٍب يتناك٥با الدعاةي إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ّ
 ما الوسائلي ا٤بستخدمة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟-ْ
 يا؟ما األساليبي ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبان -ٓ
 ما مياديني الدعوة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا؟ -ٔ
 ؟ كما سبلي عبلًجها؟ إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا ما ا٤بعوقاتي الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوةً  -ٕ
 الدراساُت السابقة: : خامساً 

بعد البحًث كالتقصًي يف الدراساًت السابقًة كقفى الباحثي على عددو من الدراساًت 
بعضيها يتعلقي بتاريًخ الدعوًة اإلسبلميًة يف األندلًس، كالبعضي اآلخر يتعلقي بدراسًة ا١بالياًت 



 

 ةالمقدم
ٔٓ 

لدعوًة اإلسبلميًة كا٤براكز الدعوية يف مناطًق ٨بتلفةو من العادل، كلكن ليس فيها ما يتحدثي عن )ا
 إذل اإلسبلـ يف إسبانيا( كمن ىذه الدراسات: 

تاريُخ الدعوِة اإلسالميِة في األندلِس من بدايِة الفتِح ) بعنوان: الدراسُة األولى
 (1)(:اإلسالمي إلى القرِن الرابع الهجري

ٙبدَّثى الباحثي عن تاريًخ دخوًؿ اإلسبلـً إذل األندلًس معى الفتًح  تعريٌف بالدراسِة:
اإلسبلمي، كخصصى الفصلى الثاين ألىمٍّ مظاىًر الدعوًة اإلسبلميًة يف األندلًس يف جانب القضاًء 
كا٢بسبًة كأ٠باًء القضاًة كاحملتسبْبى، مث تطرؽى يف الفصًل الثالًث إذل عوائق الدعوًة اإلسبلمية من 

رل األندلس كالفر٪بًة، كالعوائق الداخلية كالنزاعات العرقية، مث تطرؽى يف الفصًل الرابع إذل نصا
كالٍب  أبرَز أىداَف الدراسةِ  عوائًق الدعوًة اإلسبلمية يف األندلًس خبلؿ الفَبًة الٍب حددىا،كما

 لمنهُج المستخدُم:ا منها:إبراز ٧باسًن اإلسبلـ يف األندلًس خبلؿ الفَبًة احملددًة يف الرسالًة،
أفَّ قوةى اإلسبلـً تكمني يف قوًة  -ُ ومْن أبرِز النتائج:ا٤بنهجي االسَبدادم التارٱبي الوثائقي، 

لقد انتشرى اإلسبلـي يف فَبةو -ِا٤بسلمْب الٍب تتحققي بشدًة ٛبسكهم باإلسبلـً ككحدًة صًفهم، 
، كجيزةو، ككوَّف ا٤بسلموفى ىناؾ حضارةن عظيمةن كالٍب كانت   -ّمنبعى كلٍّ حضاراًت الغرًب اليـو

أفَّ ًمٍن أىمٍّ عوامًل انتشار اإلسبلـً يف األندلًس حيسًن معاملًة حكاـً ا٤بسلمْبى كا٤بسلمْب بشكلو 
 .عاـو ألىًل الببلًد من غًّب ا٤بسلمْبى 

 أوجُو االتفاِق واالختالِف بين دراسِة الباحِث والدراسِة السابقِة: 
مع دراسة الباحث أهنا تطرقٍت إذل الدعوًة إذل اهلًل يف األندلًس، كالٍب  ىذه الدراسةي  اتفقت

 كانت تشكلى إسبانيا جزءان منها.
ىذه الدراسةي عن دراسًة الباحًث يف أفَّ ىذه الدراسةى تطرقٍت للدعوًة إذل اهلًل يف  اختلفتك 

عن  فتحدثتحًث األندلًس من الفتح اإلسبلمي كحٌب القرف الرابع ا٥بجرم، أما دراسةي البا
                                                

جامعة اإلماـ -كلية الدعوة كاإلعبلـ  -قسم الدعوة كاالحتساب  -للباحث/ صاحل إدريس ٧بمد   -رسالة ماجستّب (ُ)
 ىػ.ُُْْعود اإلسبلمية لعاـ ٧بمد بن س



 

 ةالمقدم
ٔٔ 

 الدعوًة إذل اإلسبلـ يف العصًر ا٢بديًث يف إسبانيا.
 

مشكالُت الدعوِة إلى اإلسالم في مجتمِع األقلياِت الدراسُة الثانية كانت بعنوان: )
-ىـ ٜٔٗٔىـ إلى عام ٓٔٗٔخالل الفترة من عام  -المسلمِة في أوروبا وسبل عالِجها 

:)(ٔ) 
يف ىذه الرسالًة يف الفصل التمهيدم عن تاريخ دخوًؿ  ٙبدثى الباحثي تعريٌف بالدراسِة:

اإلسبلـً إذل أكركبا، كالواقًع ا٤بعاصر للدعوة اإلسبلمية يف أكركبا، مث تطرؽى يف الفصًل األكًؿ إذل 
 .ا٤بشكبلًت الدعويًة ا٤بتعلقًة با١بوانًب ا٤بنهجيًة كالثقافيًة كاالجتماعية

ًت الدعوة إذل اهلًل ا٤بتعلقة با١بانًب السياسي كيف الفصًل الثاين خصصوي الباحثي ٤بشكبل
كاالقتصادم، كيف الفصًل الثالث ختمى الباحثي رسالتىو بسبًل عبلًج ا٤بشكبلًت الدعوية لدل 

 .األقلياًت اإلسبلميًة يف أكركبا

ا٤بسح  -ٕا٤بنهج التارٱبي،  -ٔأما المناىج المستخدمة في درستو فهي كالتالي: 
ا٤بقاببلت البحثية  -ٗالوثائق كا٤بستندات،  -٢ٖبصر الشامل كالعينة، االجتماعي عن طريق ا

ـي باختياًر الدعاًة كلما زادٍت   -ٔومن أبرز نتائج الدراسة السابقة:ا٤بقننة،  كلما زادى االىتما
كلما زادى   -ٕدرجةي ٙبقيًق التخفيًف من ا٤بشكبلًت الٍب تعانيها األقلياتي اإلسبلميةي يف أكركبا، 

ـي بتدريًب الدعاًة كلما زادٍت درجةي التخفيًف من ا٤بشكبلًت الٍب تعانيها األقلياتي االىتما
ـي بالتنسيًق بْب جهاًت االرتباط كلما زادٍت درجةي   -ٖاإلسبلمية يف أكركبا،  كلما زاد االىتما

 التخفيًف من ا٤بشكبلًت الٍب تعانيها األقلياتي اإلسبلميةي يف أكركبا.
  

                                                

جامعة  –كلية الدعوة كاإلعبلـ –قسم الدعوة كاالحتساب -للباحث/ توفيق عبد العزيز السديرم  -رسالة دكتوراه  (ُ)
 ىػ.ُُِْ -الرياض  -اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية 



 

 ةالمقدم
ٕٔ 

 واالختالِف بين دراسِة الباحِث والدراسِة السابقِة:أوجو االتفاِق 
ىذه الدراسةي مع دراسًة الباحث: أهنا تتحدثي عن ا٤بشاكًل الٍب تواجو ا٤براكز  اتفقت

 .فيها إسبانيا الٍب ىي ٧بور دراسة الباحث اإلسبلمية يف أكركبا بشكلو عاـو  ٗبا 
ه الدراسةى دل تتطرٍؽ إذل مشاكًل ىذه الدراسةي عن دراسًة الباحًث يف أفَّ ىذ اختلفتك 

، أما  ا١باليًة اإلسبلميًة يف إسبانيا، كإ٭با كانٍت الدراسةي تتحدثي عن مسلمي أكركبا بشكلو عاـو
 ٤براكًز اإلسبلمية كالدعوًة يف إسبانيا.فتحدثت عن ادراسةي الباحًث 

 (ٔ)(:-وصفيٌة تقويميٌة دراسٌة  -الدعوُة إلى اإلسالِم في اليابان الدراسُة الثالثُة بعنوان:)
ٙبدثي الباحثي يف الفصًل التمهيدم عن تاريًخ دخوًؿ اإلسبلـً إذل  تعريٌف بالدراسِة:

الياباًف، كعن كاقًع دكلًة الياباف كأثرًه على الدعوًة اإلسبلمية، كيف الفصًل األكًؿ ٙبدثى عن 
اكًز اإلسبلمية، كيف الفصًل الثاين القائمْبى بالدعوًة إذل اإلسبلـً يف الياباف من األفراًد أك ا٤بر 

خصصوي الباحثي عن موضوًع الدعوًة إذل اإلسبلـً يف الياباف، كيف الفصًل الثالًث ٙبدثى الباحثي 
 عن كسائًل الدعوًة إذل اإلسبلـً يف الياباًف كأساليبها كميادينها.

باف، كعن موضوعاًت أما يف ا١بانًب ا٤بيداين فتحدثى عن كاقًع الدعوًة إذل اإلسبلـً يف اليا
الدعوًة كأساليًب الدعوًة كأصناًؼ ا٤بدعوين، كعن العقباًت الٍب تواجو الدعوة كطرؽ عبلًجها، 
كقد خصصى الباحثي الفصل الثاين من الدراسًة ا٤بيدانية لتحليًل نتائج الدراسًة كتوظيفها يف 

التَّعرؼي على جهوًد  -ُأبرِز أىداِف الدراسِة:النهوًض بالعمل الدعوم يف الياباف، كمن 
إبرازي ا٤بنهًج الصحيح  -ِا٤بؤسساًت الدعويًة الٍب تقوـي بالدعوًة إذل اإلسبلـً يف اَّتمًع الياباين،

التعرؼي على أىمٍّ ا٤بوضوعاًت الدعوية  -ّالذم ينبغي أف يسّبى عليو العملي الدعوم يف الياباف، 
ـي يف إ -ْالٍب ٰبتاجها اَّتمع الياباين،  براًز أىم الوسائل كاألساليب كا٤بيادين الدعوية ٥بذا اإلسها

ا٤بنهجي ا٤بسًحي  -ِا٤بنهج االستقرائي  -1المناىُج المستخدمُة في الدراسِة:اَّتمػًع، ككانت 

                                                

جامعة اإلماـ  -قسم الدعوة كاالحتساب  -كلية الدعوة كاإلعبلـ   -للباحث/ أٞبد بن علي ا٣بليفي - هرسالة دكتورا (ُ)
 ىػ.ُِْٕ -الرياض  -٧بمد بن سعود اإلسبلمية 



 

 ةالمقدم
ٖٔ 

كضحٍت  -ُأبرز نتائِج الدراسِة السابقة في الجانِب النظري:، وكاَن من االجتماعي
الياباف تعتربي مهمةن للغاية، كأٮبيتيها ٰبظى بثمارىا كينا٥با الدعاةي الدراسةي أفَّ الدعوةى إذل اإلسبلـً يف 

بينٍت الدراسةي تعريفان شامبلن ألبرز ا٤بؤسساًت  -ِكالعادلي اإلسبلمي ككذلك اليابانيوف أنفسيهم،
اإلسبلمية العاملة يف الياباف، كأىدافىها كجهودىىا الدعوية، كما أظهرٍت الدراسة تعريفان موجزان 

أما أبرُز النتائِج ك ز القائمْب بالدعوة إذل اإلسبلـ يف الياباف من األفراد من اليابانيْب كغّبىم،بأبر 
كشفٍت الدراسةي ضىٍعفى إعداًد كتأىيًل القائمْبى -ُفي الجانِب الميداني فكانت كما يلي:

أفَّ ٦بموعةن   كشفٍت الدراسةي   -ِبالدعوًة اإلسبلميًة، ٩با يؤكدي على ضركرًة االىتماـً بتأىيلهم، 
   -ّ%( يقوموف بالدعوًة اإلسبلميًة ٗبفردىم، 8ُٖٓكبّبةن من الدعاًة كالٍب تبلغي نسبتيهم )

كشفٍت الدراسةي أفَّ أكثرى مىٍن يتأثري باإلسبلـً ا٤بثقفوفى كا٤بهتموف ٗبقارنًة األدياف، كأصحابي 
 الديانات األخرل كالنصارل.

 الباحِث والدراسِة السابقِة: أوجُو االتفاِق واالختالِف بين دراسةِ 
ىذه الدراسةي مع دراسًة الباحًث أهنا دراسةه كصفيةه تقوٲبيةه، تتحدثي عن العمًل  اتفقت

الدعوم للمراكًز اإلسبلميًة يف ببلدو يػيٌعد  ا٤بسلموفى فيها أقليةن، فأكثري أىًل الببلًد من غًّب 
 ا٤بسلمْب.
يف أفَّ ىذه الدراسةى تطرقٍت للدعوًة إذل  ىذه الدراسةي عن دراسًة الباحثً  اختلفتك 

 عن الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا. فتحدثتاإلسبلـً يف الياباف، أما دراسةي الباحًث 
 

حدوُد الدعوِة وضوابطها في مجتمِع األقلياِت المسلمِة وواقع الدراسُة الرابعُة بعنواِن:)
لـى عينـٍة مـن الدعـاِة فـي غرِب دول قارة دراسٌة تأصيليـة تقويميـة ع -تطبيق الدعاة لهـا 

 (ٔ)(:-أوروبا

                                                

جامعة اإلماـ ٧بمد ابن  -ا٤بعهد العارل للدعوة كاالحتساب  -للباحث/ ماجد بن عبداهلل البصيص  –هرسالة دكتورا (ُ)
 ىػ.ُّْٓ -الرياض  -سعود اإلسبلمية 



 

 ةالمقدم
ٔٗ 

ٙبدثي الباحثي يف الفصًل األكًؿ من ا١بانًب النظرم أٮبيةى الدعوًة إذل اهلل تعريٌف بالدراسِة: 
يف ٦بتمًع األقلياًت ا٤بسلمًة كتاريخ الدعوة فيها، كيف الفصل الثاين عن حدكًد العمًل الدعوم يف 

ا٤بسلمة، مث خصص الفصلى الثالثى عن حدكًد كسائًل الدعوًة يف ٦بتمًع األقلياًت ٦بتمًع األقلياًت 
ا٤بسلمة كأساليبها، كيف الفصل الرابًع ٙبدثى عن ضوابًط العمًل الدعوم يف ٦بتمًع األقلياًت 
ا٤بسلمًة كميادينها، ككافى الفصلي األخّبي يف ا١بانًب النظرم عن ضوابًط كسائًل الدعوًة يف ٦بتمًع 

 .األقلياًت ا٤بسلمًة كأساليبها

أما يف ا١بانًب ا٤بيداين فكانٍت نتائجي الدراسًة ا٤بيدانية ا٤بتعلقًة ٕبدكًد العمًل الدعوم 
كضوابطو، ككذلك حدكد ميادين الدعوة كضوابطها، كما ذكرى نتائجى الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقًة 

لدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقًة ٗبعوقاًت الدعوًة يف ٦بتمًع ٕبدكًد كسائًل كأساليًب الدعوة، مث أكردى نتائجى ا
 األقلياًت ا٤بسلمًة كسبًل معا١بتها.

التعرؼي على حدكًد العمل الدعوم كضوابطو يف ٦بتمًع  -ُأبرز أىداِف الدراسة: كمن 
التعرؼي على كاقًع تطبيق الدعاًة ٢بدكًد الدعوًة كضوابطها يف ٦بتمًع  -ِاألقلياًت ا٤بسلمة،

التعرؼي على العوائًق كالعقبات الٍب تعَبضي الدعاًة إذل اهلًل يف ٦بتمًع  -ّألقليات ا٤بسلمة، ا
 األقلياًت ا٤بسلمًة كالسبل ا٤بناسبة للتغلب عليها.

 وأما المنهج المستخدم في تلك الدراسة فكان المنهُج االستقرائي.
ة الدعوة إذل اهلل يف ٦بتمًع اتضحى يف الدراسًة أٮبي -ُأبرز نتائج الدراسة السابقة:كمن 

األقلياًت ا٤بسلمة يف غرب أكركبا كأثرىا عليهم، كحكم اإلقامًة يف ٦بتمًع األقليات ا٤بسلمة لغرًض 
تىبْبى يف الدراسة ضركرةي اىتماـً اَّتمعاًت اإلسبلمية بدعوًة األقليات ا٤بسلمة كدعمها -ِالدعوة، 

فَّ أغلبى الدعاًة يف ٦بتمًع األقلياًت ا٤بسلمة يف غرب اتضحى يف الدراسًة أ-ّٔبميًع نواحي الدعم،
اتضحى يف الدراسًة أف معظمى الدعاة يف غرًب أكركبا كانت نشأهتيم يف  -ْأكركبا متفرغوف للدعوة،
 ٦بتمعاتو غًّب إسبلميةو.
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 أوجُو االتفاِق واالختالِف بين دراسِة الباحِث والدراسِة السابقِة:
دراسًة الباحًث أهنا تتحدثي عن العمًل الدعوم يف ٦بتمعو يػيعىد  ىذه الدراسةي مع  اتفقت

ا٤بسلموف فيو أقلية، كقد كانٍت ىذا الدراسة عن األقلياًت ا٤بسلمة يف غرب أكركبا، كتطرؽى 
ىٍطلىًب الرَّاًبًع من تطبيقاًت حدكًد الدعوة، كٙبدث يف 

الباحثي إذل إسبانيا يف الدراسًة النظرية يف ا٤ب
تو عن اتفاقيًة ا٢بكومة اإلسبانية ك١بنة إسبانيا اإلسبلمية بشأًف بعًض األنظمًة ثبلث صفحا

اإلسبلميًة الٍب ٚبص  ا٤بسلمْب، كيف الدراسًة ا٤بيدانيًة مشلٍت ٟبس كعشرين من الدعاة كٜبانية من 
 مسؤكرل الدعوًة يف ا٤بركًز الثقايف اإلسبلمي يف مدريًد.

ىذه الدراسةي عن دراسًة الباحًث ا٤بقَبحة يف أفَّ ىذه الرسالةى اشتملٍت على عدًة  اختلفتك 
بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  من خبلًؿ  كانت خاصةدكؿو يف غرًب أكركبا، كدراسةي الباحث  

الدراسةي دراسًة العديًد من ا٤براكًز اإلسبلميًة يف مدًف ٨بتلفةو يف إسبانيا، كىذا ما دل تطرقو 
 السابقةي.

 منهُج الدراسِة: سادساً:

 المنهُج االستقرائي: -ٔ
 الباحثي  الكيفية، ك٥بذا سيوظفي  يف جانبها النظرم ضمن الدراساتً  ىذه الدراسةي  درجي نت
، كذلكى ١بمًع ا٤بعلوماًت (ُ)كىو: )تتبعي ا١بزئيات للوصوًؿ إذل نتيجةو كليةو( االستقرائي ا٤بنهجى 

بتاريًخ دخوًؿ اإلسبلـً إذل إسبانيا، كموضوعاًت الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا، كالقائمْبى ا٤بتعلقًة 
 بالدعوًة إذل اإلسبلـً من األفراًد كا٤بؤسساًت ككسائلًهم كأساليبهم كميادينهم الدعوية.

 المنهُج المْسحي:-ٕ
الباحثي ا٤بنهجى  كظف تندرجي الدراسةي يف جانًبها ا٤بيداين ضمن الدراساًت الكمية، ك٥بذا

ا٤بسحي، )كىو ذلك النوعي من البحوًث الذم يتمي بواسطتًو استجواب ٝبيًع أفراد ٦بتمًع الدراسًة 

                                                

 .ِِٖىػ، صَُْٔ، ُصاحل العساؼ، مكتبة العبيكاف، الرياض، ط /دأ.ا٤بدخل إذل البحث يف العلـو السلوكية،  (ُ)
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كقد ، (ُ)أك شرٰبةو كبّبةو منهم ُّدًؼ كصًف الظاىرًة ا٤بدركسًة من حيثي طبيعًتها كدرجًة جودهًتا(
قائمْبى بالدعوًة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، الباحثي يف ٝبًع معلوماًت الدراسًة ا٤بتعلقًة بالكظفو 

ككذلك معرفة أىمٍّ موضوعاًت الدعوة ىناؾ، كالوسائل كاألساليب الدعوية، كأبرز ا٤بعوقاًت  الٍب 
تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا كسبًل عبلًجها كذلك من كجهًة نظر أفراًد عىٌينةي 

 الدٍّراسىًة.
 دراسِة:حدوُد ال
 ٗبدهًنا ا٤بختلفة. -دكلةي إسبانيا  -اَّاؿي ا٤بكاين: حددى الباحثي مكافى الدراسًة كىو  -ُ
اَّاؿي الزماين: حددى الباحثي فَبةن زمنيةن تقريبيةن لتوزيًع استبانات البحث كإجراء  -ِ

 .ىػ ُّْٖ/ّ/ُابتدأت من تاريخ  ا٤بقاببلًت تقدًر بستًة أشهرو 
 عينتو:مجتمُع الدراسِة و 

 ٦بتمًع الدراسًة يف الفئاًت التالية: ٛبثل
: ا٤براكزي اإلسبلميةي يف إسبانيا القائمةي بالدعوًة إذل اهلًل، كالٍب ٥با جهوده معى ا٤بسلمْبى الفئُة األولى

  .  بتعليمهم أمورى دينًهم، كجهوده معى اإلسباًف غّب ا٤بسلمْب كذلك بدعوهتم إذل اإلسبلـً
راسًة مائة كٟبسْب فردا من الدعاًة العاملْبى يف ا٤براكًز اإلسبلميًة كفق الباحثي إذل د عمدك 

 (ِ)معايًّب العينًة الطبقيًة.
ألف  ُُِٓأئمةي كخطباءي ا٤بساجًد يف إسبانيا، كيبلغ عدد ا٤بساجد يف إسبانيا ) الفئُة الثانيُة:

                                                

ىػ، ص ُِْٓ  ِالرياض، ط -أساليبها ٦باالهتا، أ.د. ٧بمد بن عبدالعزيز ا٢بيزاف انظر: البحوث اإلعبلمية أسسها (ُ)
ُٗ. 

ىذا النوع من العينات يتمثل يف اختيار عينة تأخذ يف االعتبار اَّموعات ذات ا٣بصائص ا٤بتفاكتة يف ٦بتمع البحث،  (ِ)
 .ٖٓ -زيز ا٢بيزاف انظر: البحوث اإلعبلمية أسسها أساليبها ٦باالهتا، أ.د. ٧بمد بن عبدالع
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مائة( فردا، كفق  ََُالباحثي إذل دراسًة حدكد ) عمدك  ،(ُ) كٟبسمائة كاثنا عشر مسجدان (
 (ِ)معايّب العينة العشوائية البسيطة.

ا٤بسلموفي ا١بددي يف إسبانيا، دل يقٍف الباحثي على إحصائيًة حديثةو عن أعداًد  الفئُة الثالثُة:
ا٤بسلمْب ا١بدد يف إسبانيا بشكلو عاـ، فأغلبي ا٤براكًز اإلسبلمية توثق إسبلـى ا٤بسلمْب اإلسباف 

يا ا١بدد، لكن ال يوجد إحصائيةه توضحى العدًد اإلٝبارل ٥بم يف ٝبيع ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبان
ـ أفَّ َُِٓ/ُِ/َُ، كقد ذكر ا٤برصدي اإلسبلمي يف بّببيجناف يف إحصائية نشرت بتاريخ (ّ)

سبعةي آالؼ( شخصو قد اعتنقوا اإلسبلـ يف منطقة )كتالونيا( منذ عاـ  – َََٕأكثرى من )
، (ْ)عشرة( من معتنقي اإلسبلـ من أصل إسباين َُسبعة( من أصل ) ٕـ( كأفَّ )ََُِ)

فردو من ا٤بسلمْب ا١بدد، كفق معايّب العينة  مائة(  ََُإذل دراسًة حدكد )الباحثي  كعمد
 العشوائية البسيطة.

                                                

، كالٍب حصل الباحث  َُِٔكذلك حسب إحصائية ا٤برصد األندلسي الٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا لعاـ   (ُ)
 -ىػ  ُّْٖ/ٔ/ُّعلى نسخو منها عند زيارتو ٤بقر اإلٙباد اإلسبلمي يف األندلس يف مدينة غرناطة يف تاريخ 

 ـ . َُِٕ/ّ/ُِ
تلك العينة الٍب تؤخذ بطريقة عشوائية، على أساس إعطاء فرص متكافئة ١بميع أفراد وائية البسيطة )كيقصد بالعينة العش (ِ)

مناىج البحث (، انظر كتعد الطريقة العشوائية أكثر الطرائق اعتمادا يف اختيار منتجات ا٤بعامل ،الساكنة اإلحصائية
، مطبعة النجاح ا١بديدة، الدار البيضاء، ُٔلعدد:ا خالد ا٤بّب كإدريس قا٠بي  الَببوم، سلسلة التكوين الَببوم،

 .ِٓ-ِْـ، ص:ََُِا٤بغرب، الطبعة األكذل سنة 
من ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا ككجد ىناؾ إحصائيات عند كل مركز، فمثبل ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي عددا زار الباحث  (ّ)

ـ كاف َُِٓـ كيف عاـ َُِٔرجل كامرأة خبلؿ عاـ  مسلمان ما بْب َُْيف مدريد بلغ عدد ا٤بسلمْب ا١بدد لديو 
مسلم، كيف اَّلس اإلسبلمي الكاتلوين يف مدينة برشلونو بلغ عدد من أصدرت ٥بم  ُْٓعدد من أسلم يف ا٤بركز 

 شخصان ما بْب رجل كامرأة. ِّٓشهادات إسبلـ ر٠بية  
ريخ الدخوؿ على ، تا/http://www.alukah.net/world_muslims/10409/95769انظر:  (ْ)

 قُّْٕ/ِ/ِالصفحة 
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 رابعاً: أداة الدراسة:
كىي )تلكى االستمارةي الٍب ٙبوم ٦بموعةن من األسئلًة أك العبارات ا٤بكتوبة، االْسِتَبانَة:  -ٔ

لئلجابة، كيطلب من اَّيًب مثبلن كا٤بزكدة بإجاباهتا، أك اآلراء احملتملة، أك بفراًغ 
اإلشارةى إذل ما يراه مهما، أك ما ينطبق عليو منها، أك ما يعتقدي أنو ىو اإلجابة 

الباحث إذل تصميًم استبانةو علميةو ٧بكمةو من عددو من  ، كعمد(ُ)الصحيحة(
 األساتذًة ا٤بختصْب يف الدراساًت الدعوية ا٤بيدانية.

 يتمي   -مباشرة أك ىاتفية أك تقنية ١بمع البيانات - شفويةه  سيلةه )ك المقابلة: وىي: -ٕ
أك ا٤بصادر  ال تتوفر عادة يف الكتبً  عن معلوماتو  أك خبّبو  فردو  خبل٥با سؤاؿي 

الباحث إذل إجراء بعض ا٤بقاببلت مع مدراء ا٤براكز كا٤بؤسسات  ، كعمد(ِ)(األخرل
 اإلسبلمية يف إسبانيا.

 
 اً: تقسيمات الدراسة:سابع

 مقدمة وفيها:
 أٮبيةي الدراسًة كأسباب اختيارىا. -
 أىداؼي الدراسًة. -
 تساؤالتي الدراسًة. -
 الدراسات السابقة. -

                                                

 .ِِٖصاحل العساؼ، ص /دأ.ا٤بدخل إذل البحث يف العلـو السلوكية، انظر:  (ُ)
، ص ػىُُِْ، ُالبحث العلمي أساسياتو النظرية ك٩بارستو العملية، رجاء كحيد دكيدرم، دار الفكر، طانظر:  (ِ)

ِِّ. 
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 منهجي الدراسًة. -
 ٦بتمعي الدراسة كعينًتو. -
 تقسيماتي الدراسة. -

 الفصل التمهيدي: واقع إسبانيا وأثره على الدعوة اإلسالمية:
 خوؿ اإلسبلـ إذل إسبانيا.: تاريخ دالَمبَحُث األوَّلُ 
 : الواقع الديِب كاالجتماعي كأثرٮبا على الدعوة يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاني
 : الواقع السياسي كاالقتصادم كأثرٮبا على الدعوة يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاِلثُ 

 الباب األول: الدراسة النظرٌة:

 ِفي إْسبانْيا :الفصل األول: القائمون بِالدعوِة إلى اإلْسالِم 
 أٮبية الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث األوَُّل: 
 ا٤براكز كا٤بؤسسات اإلسبلمية يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاني: 
 أبرز القائمْب بالدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاِلُث: 

 وميادينها:الفصل الثاني: موضوعات الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا 
 موضوعات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث األوَُّل: 
 ميادين الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاني: 

 الفصل الثالث: وسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا وأساليبها:
 كسائل الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث األوَُّل: 
 أساليب الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.الَمبَحُث الثَّاني: 

 الباب الثانً: الدراسة المٌدانٌة:
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 الفصل األول: إجراءات الدراسة الميدانية وعرض نتائجها:
 إجراءات الدراسة ا٤بيدانية.الَمبَحُث األوَُّل: 
 عرض نتائج الدراسة ا٤بيدانية.الَمبَحُث الثَّاني: 

 ليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة وتقويمها:الفصل الثاني:َتحْ 
 : ٙبليل نتائج الدراسة ا٤بيدانية.الَمبَحُث األوَّلُ 
 :تقوًن نتائج الدراسة ا٤بيدانية.الَمبَحُث الثَّاني

 الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
 الفهارس.

 المصادر والمراجع.
 .المالحق
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 الصعوباُت التي واجهْت الباحث:
 لقد كاجو الباحثي عددا من الصعوباًت أثناءى كتابًتو ٥بذًه الدراسًة كمنها:

قلةى ا٤براجًع الٍب تتحدثي عن الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٩با زادى معوي صعوبًة  -ُ
 التأصيًل يف ا١بانًب النظرم.

د زارى الباحثي ا٤بدفى التنقلى يف مدًف إسبانيا ا٤بختلفًة لزيارًة ا٤براكز اإلسبلمية فيها، فق -ِ
التاليًة يف إسبانيا: مدينةى مدريد، فالنسيا، برشلونة، لوجركنيو، غرناطة، قرطبة، ىيوليفا، ملقا، 

 فنخركال، ماربيا، استبونا.
اختبلؼى اللغًة حيثي أف اإلسباف ال يتقنوف اللغةى اإل٪بليزية إضافةن إذل اختبلًؼ القوانًْب  -ّ

 يا.كاألنظمًة يف دكلًة إسبان
صعوبةى ا٢بصوًؿ على رحلًة علمية للباحث، ٩با كلَّفى ذلك الباحثي ماديان مع غبلًء  -ْ

 ا٤بعيشًة يف إسبانيا.
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 شكر وتقدير ودعاء:
إنَّوي من الواجًب علي أف أتقدـى بعظيًم الشكر ككافر الثناًء إذل كلٍّ من ساعدين كساندين يف إٛباـ 

 ا٤بساعدًة كا٤بساندًة.ىذه الدراسًة بأمٍّ شكلو من أشكاًؿ 
كأكؿي شكرم كعظيم ثنائي كمدحي ىو للمنعم سبحانو كتعاذل فلوي ا٢بمدي حٌب يرضى، كلو ا٢بمدي 

 إذا رضي، كلوي ا٢بمدي بعد الرضا.
عمرٮبا على طاعتو، كاهلل أسأؿ أف يرزقِب  كأطاؿ –حفظهما اهلل  –مث أشكري كالدم الكرٲبْب 

انشغارل لبعدم عنهم ك ا١بميل  كابنائي على صربىمشكر زكجٍب برٮبا كيدخلِب ُّما ا١بنة، كما أ
 بالبحًث كاألسفار.

كما أقدـ شكرم ١بامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية كعلى رأسها معارل الشيخ الدكتور / 
سليماف أبا ا٣بيل، كذلك ٤با تبذلو ىذه ا١بامعةي من جهودو مباركةو يف ٦باًؿ خدمًة الدعوًة 

 اإلسبلميًة كالعلم الشرعي كطبلًب العلًم. 
رؼ العلمي على ىذه الرسالة الدكتور / ٧بمد كأخص  بعظيم الشكر ككافر االمتناف فضيلةى ا٤بش

بن إبراىيم الزىراين األستاذ ا٤بشارؾ يف قسًم الدعوة، الذم بذؿى رل من كقتًو كجهده، فلم يبخٍل 
عليَّ برأمو أك تقوًن أك نصيحة، فجزاه اهلل عِب خّب ا١بزاًء، كأسأؿ اهلل أف يبارؾ يف علمًو كعملو 

 ككلده كمالو.
كل من ساعدين يف ىذه الدراسة ٗبشورةو أك عوف أك إسداء النصيحة، كعلى مث الشكر موصوؿه ل

إبراىيم اللحيداف كككبلئو عبداهلل بن رأسهمً فضيلةي عميًد ا٤بعهد العارل للدعوة األستاذ الدكتور / 
 .كاألستاذًة الفضبلء يف ا٤بعهدالدكتور/ عبد اهلل بن ٧بمد السبعي  كرئيس قسم الدعوةً 

خْب الفاضلْب الذين تفرغا من مشاغلهما، كعكفا على ىذه الرسالة تصويبان كما أشكري الشي
 كتنقيحان كتوضيحان، كتفضبل مشكورين ٗبناقشٍب، فلهما مِب أجزؿ الشكر كأعظم الثناء. 

  



 

 ةالمقدم
ٕٖ 

كأخّبان أشكر كل من شجعِب يف ىذه الدراسة أك أعانِب برأم علمي أك كلمة طيبة، سائبلن 
 ا١بزاًء، كصلى اهللي كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبًو كسلٍّم.ا٤بوذل أف ٯبزيهم خّبى 

 
  



 

 ةالمقدم
ٕٗ 
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 المبحث الثالث: الواقُع السياسي واالقتصادي وأثُرىما على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا
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  الَمبَحُث األوَّلُ  
 إلى إسبانيا اإلسالمِ  دخولِ  تاريخُ 

 تمهيُد: 
قبل ا٢بديًث عن تاريًخ دخوًؿ اإلسبلـً يف إسبانيا البدَّ من ا٢بديًث عن إسبانيا كتارٱًبها 

 كجغرافيًتها كالتقسيًم اإلدارم ٥با: 
 إسبانيا:  باسمِ  أواًل: التعريفُ 

اختلفٍت األقواؿي يف أصًل ىذه التسميًة كما ىو سببيها فقيلى إفَّ ىذًه التسميةى جاءٍت 
إسبانيا  إذل موقعً  كالٍب تعِب "أرض األرانب" أك "ا٢بافة"، يف إشارةو  البونيقية إسبانيةشتقاقان من ا

من  ة يف ا٤بنطقةً الركماني النقودي  تظهري ، ك الغريب للبحر األبيض ا٤بتوسط على الطرؼً 
 (ُ).أنثى كأرنب عند قدميها شخصيةى  ىادرياف عهد

إزبانا كمعناىا "ا٢بافة" أك  الباسكية من الكلمةً  إسبانيا مشتقةه  كلمةى كقيل كذلك: إف  
 الغريب من القارةً  ا١بنوبى  أيبّبيا تشكلي  جزيرةً  شبوى  أفَّ  أخرل إذل حقيقةً  "ا٢بدكد"، كىي إشارةه 

 (ِ).األكركبية

                                                

، لندف  كنغمانس، ُانظر تاريخ إسبانيا من االزمنة الغابرة حٌب ا٤بوت فرديناند الكاثوليكية، بّبؾ رالف،  اَّلد  (ُ)
 Burke ،Ulick Ralph. A History of Spain from the Earliest Times^ .ُْاألخضر كشركاه، ص 

to the Death of Ferdinand the Catholic, Volume 1. London: Longmans, Green & Co .
14 .ISBN 978-1-4437-4054-8.،  ،كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة( أصل التسمية، كانظر كذلك )إسبانيا  
6%D9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8

%8A%D8%A7 ، ىػ.ُّْٕ/ِ/َِتاريخ الدخوؿ على الصفحة 
نيويورؾ  ،انظر نظاـ ا١بغرافيا القدٲبة ك العصور الوسطى ؿ استخداـ ا٤بدارس كالكليات، انطوف  تشارلز (ِ)

 .ُْ(،ىاربر كإخوانو. ص َُٖٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ـى  جديدو  كيف ٕبثو  باسم ـ ، َََِبو خيسوس لويس كونكيلوس كنشر يف عاـ  قا
-سباف إذل - ا٤بصطلحً  جذري  )القواعد األساسية الفينيقية(، يعودي  (غراماتيكا فينيسيا اليمينتاؿ)

 ا٤بعادفً  تعِب "األرض الٍب ٯبرم صهري (i-spn-ya) ا٤بعادف". كلذلك سيب كىو ما يعِب "صهري 
كقيل ا٠بها يف القدًن: إبارية، مث ٠بيت ، (ِ)، كقيل اف ا٠بها يف اللغة اليونانية إشبانيا  (ُ)."فيها

بعد ذلك: باطقة، مث ٠بيت: إشبانيا من اسم رجل ملكها يف القدًن كاف ا٠بو إشباف، كقيل 
 (ّ) .٠بيت باإلشباف الذين سكنوىا يف األكؿ من الزماف

 إسبانيا:  ثانياً: تاريخُ 
ا١بزيرًة اإليبّبية شعبافي رئيساًف ٮبا: اإليبّبيوف كالسلتيوف، حيثي استوطنى سكنى شبوى 

الشعبي األكؿي جانبى البحًر ا٤بتوسط من الشماًؿ الشرقي إذل ا١بنوًب الغريب، بينما سكنى 
 (ْ)السلتيوف جانبى األطلسي يف الشماًؿ كا١بزء الشمارل الغريب من شبًو ا١بزيرة.

ابع ا٤بيبلدم استطاعى القوط الغربيوف أف يبسطوا نفوذىىم على شبًو مث يف أكاخًر القرف الر 
ا١بزيرًة اإليبّبية بعدى طردىم لقبائل الونداؿ كقبائل السويف، كىذه كانٍت من القبائًل ا١برمانية 
                                                                                                                                            

Anthon،Charles (1850). A system of ancient and mediæval geography for the use of 
schools and colleges. New York: Harper & Brothers .14. 

 )إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(، انظر  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9

%8A%D8%A7 ىػ.ُّْٕ/ِ/َِ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة   
، أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بنعم ا٢ًبمّبل ،  صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الركض ا٤بعطارانظر   (ِ)

 . ُ، ص  ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الثانية، ،  لبناف –ار ا١بيل، بّبكت الناشر: دٙبقيق اليف بركفنصاؿ ، 
 . ِانظر مرجع سابق ، ص  (ّ)
 انظر )إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(  (ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A7 ىػ.ُّْٕ/ِ/َِ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


 

 إلى إسبانيا اإلسالمِ  دخولِ  تاريخُ بحث األول: الم 
ٕٛ 

ا٤بترببرة، كقد استقلى القوط بإسبانيا كأعلنوا أنفسىهم ملوكان غّب تابعْب ألحدو، ككافى زعيميهم يوريك 
 (ُ)عد  مؤسسى دكلًة القوط الغربيْب يف إسبانيا.يي 

 -لذريق  -كقبلى الفتًح اإلسبلمي إلسبانيا بسنةو أك تزيد، قاـ أحدي رجاًؿ ا١بيش كا٠بيو 
باالستيبلًء على السلطًة كعزؿى ا٤بلك غيطشة، كغداةى الفتًح اإلسبلمي كاف لذريق ىو حاكمي 

 (ِ)الببلد.
لم عنو الباحث ىنا إٝباالن كسوؼ يأيت تفصيليو يف مبحثو مث كصلى الفتحي اإلسبلمي كسيتك

، كٲبكن تقسيميو إذل العصوًر التالية:   مستقلو
 ـ(.ُْٕ-ُُٕىػ = ٓٗ-ِٗعصري الفتًح الذم استمرى حوارل أربع سنوات من ) -ُ
 ـ(.ٕٓٓ-ُْٕىػ = ُّٖ-ٓٗعصري الوالة كيبدأ من ) -ِ
 ـ(.ِٗٗ-ٕٓٓىػ = ُّٔ-ُّٖعصري اإلمارًة كيبدأ من ) -ّ
 ـ(.ََُٗ-ِٗٗىػ =ََْ-ُّٔعصري ا٣ببلفة كيبدأ من ) -ْ
 ـ(.َُُٗ-ََُٗىػ = ْْٖ-ََْعصري الطوائف كيبدأ من ) -ٓ
ا٤برابطْب كيبدأ من) -ٔ  ـ(.ُُِٔ-َُُٗىػ =َِٓ-ْْٖعصر ي
 ـ(.ُِِّ-ُُِٔىػ = َِٔ-َِٓعصري ا٤بوحدين كيبدأ من ) -ٕ
٩بلكة غرناطة كيبدأ من ) -ٖ  (ّ)ـ(.ُِْٗ-ُِِّىػ = ٕٖٗ-َِٔعصر ي

                                                

 .ُٓ-ُّ، صََِٖ -ىػ ُِْٗ،ِالقاىرة، ط –انظر: فجر األندلس، د. حسْب مؤنس، دار الرشاد  (ُ)
، ٕدمشق، ط –، د. عبدالرٞبن ا٢بجي، دار القلم انظر: التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة (ِ)

 .ِٓ، صـََُِ -ىػُُّْ
 .ّٖ-ّٕانظر: التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د. عبدالرٞبن ا٢بجي، ص (ّ)
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ـ سقطٍت ٩بلكةي غرناطة، كظل ا٤بسلموف بالرغم من ضغًط ُِْٗ-ىػ ٕٖٗكيف عاـ   
ـ عندما صدرى ا٢بكمي بنفي ا٤بسلمْب ٝبيعان من ٧َُٔٗباكًم التفتيش اإلسبانية حٌب عاـ 

 (ُ)اإلمرباطورية اإلسبانية.
ذل ملكة قشتالة ٗبلك ـ توحدت ٩بلكٍب قشتالة كأراغوف بزكاج ايزابيبل األك ُُْٔيف عاـ 

أراغوف فريديناند الثاين كيعترب توحيد عرشي أراغوف كقشتالة أساس إسبانيا ا٢بديثة حيثي 
أصبحٍت القوةي الرائدةي يف أكركبا خبلؿ القرف السادس عشر، كأغلبي القرًف السابع عشر، كىو 

رباطوريةي اإلسبانية لتشمل موقفه عززتو التجارةي كالثركةي القادمة من ا٤بستعمرات، كقد توسعت االم
كجزران يف منطقة آسيا كاحمليط ا٥بادم كمناطق يف إيطاليا كفرنسا كأ٤بانيا  أجزاءن كبّبةن من األمريكيتْب

 كمشاؿ أفريقيا.
ـ، احتل نابليوف إسبانيا كاستمرى االحتبلؿ َُٖٖمث ضعفٍت إمرباطوريةي إسبانيا ففي عاـ 

االستقبلؿ، مث قامٍت ا١بمهوريةي اإلسبانيةي األكذل عاـ ـ، فيما ٠بي حرب ُُْٖحٌب عاـ 
ـه كاحد، مث رجعى ا٢بكم ا٤بلكي كاستمر إذل عاـ ُّٕٖ ـ، عندما قامت ُُّٗـ، كاستمرٍت عا

ـ، بدأت ا٢بربي األىليةي اإلسبانية بْب ا١بمهورين ُّٔٗا١بمهوريةي اإلسبانية الثانية، كيف عاـ 
قوميْب بقيادة ا١بنراؿ فرانسشكو فرانكو، كقد انتهت ىذه ا٢برب ا٤بوالْب للجمهورية اإلسبانية كال

ـ بسقوط ا١بمهورية اإلسبانية الثانية كسيطرة القوميْب كا١بنراؿ فرانسشكو فرانكو، ُّٗٗيف عاـ 
 ـ.ُٕٓٗكأصبحٍت إسبانيا ٙبت ا٢بكم الدكتاتورم للجنراؿ فرانكو حٌب كفاتو عاـ 

                                                

ـ، َُِّ،ُديب، ط -مركز ا٤بسبار للدراسات كالبحوث  ،انظر: انبعاث اإلسبلـ يف إسبانيا، ٦بموعة باحثْب (ُ)
 .ُِٔص
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س اإلسباين فرنسيسكو فرانكو ٙبولت إسبانيا ـ كبعد كفاة الرئيُٕٓٗ-ىػُّْٗكيف عاـ
ؼ فيها باألدياف  ـي ا٢بكم إذل ملكية دستورية،كاعَبي من دكلةو مركزيةو إذل دكلة اٙبادية، كٙبوؿى نظا
كالثقافات ا٤بختلفة، فظهرى اإلسبلـي من جديدو ألكؿ مرةو بعد سقوط غرناطة، كأخذى ا٤بسلموف 

 (ُ)ا٤بساجدي كا٤براكزي اإلسبلمية. ينتظموف يف ٝبعياتو إسبلميةو، كقامتٍ 
 ثالثاً:  جغرافيةُ إسبانيا ومناُخها: 

 جغرافيُة إسبانيا:  -ٔ
( كيلو َٕٓ.َْٓتقعي إسبانيا يف غرًب البحر األبيض ا٤بتوسط، كتبلغي مساحتيها حوارل )

م يفصلها مَبأ مربعان، كٙبد إسبانيا مشاالن فرنسا كاحمليط األطلسي، كجنوبان مضيق جبًل طارؽو الذ
عن ا٤بغرًب، كشرقان البحر األبيض ا٤بتوسط، كغربان الربتغاؿ، كتيكٍّوفي مع الربتغاًؿ شبو ا١بزيرة 

 اإليبّبية كتفصلها عن فرنسا جباؿ الربانس.
كما تتبعي إسبانيا ا١بزر الشرقية يف البحر األبيض ا٤بتوسط كىي ميورقة كمنورقة كيابسة 

 ا٣بالدات مقابل الشاطئ ا٤بغريب يف احمليًط األطلسي.كفرمنتّبة كقربيرة، ككذلك ا١بزر 
كيتكوفي القسمي القارم يف إسبانيا من ىضبةو ٙبدىا من جهاهتا األربع جباؿي عاليةه كشارات 

مَبنا فوؽ سطح البحر، كيف ْٖٕ،ّالثلج يف ا١بنوًب، كأعلى قمةو فيها قمةي أـ ا٢بسن كعلوىا 
لشماًؿ شاراتي كادم الرماف، كأعلى قمةو فيها قمةي الشرؽ شارات كونكة كأيب الرزين، كيف ا

مَبان فوؽ سطح البحر،  كتتخللي ىذه  ا١بباؿ سهوؿ هنرية كساحلية  ِٗٓ،ِا٤بنصور، كعلوىا 
 (ِ)كانت يف التاريخ مركز ا٢بضارة اإلسبلمية 

                                                

ـ، ََِٓ-ىػ ُِْٔ،ُانظر: انبعاث اإلسبلـ يف األندلس، د/ علي ا٤بنتصر الكتاين، دار الكتب العلمية_ بّبكت، ط(ُ)
 .ِٔ-ِٓص

ـ، ُِٗٗ –بّبكت، الطبعة األكذل  –ا٤بسالك كا٤بمالك، عبد اهلل بن عبد العزيز البكرم، دار الغرب اإلسبلمي  انظر: (ِ)



 

 إلى إسبانيا اإلسالمِ  دخولِ  تاريخُ بحث األول: الم 
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 مناُخ إسبانيا:  -ٕ
 بسبًب موقع إسبانيا كتضاريًسها ٲبكني مبلحظةي ثبلثة مناطق مناخية رئيسة: 

مناخي البحًر األبيض ا٤بتوسط: كيتميزي بصيفو جاؼو كدافئ، كشتاء بارد كىذا ا٤بناخي ىو  -ُ
 السائدي يف ا٤بناطًق الٍب تطل  على البحر األبيض ا٤بتوسط.

يم غاليسيا كقشتالة الشمالية كالغربية، حيثي ا٤بناخي ا٤بتوسطي الغاليسي: كيكوفي يف إقل -ِ
الصيفي أقل  حرارةو، كالشتاءي شديًد الربكدًة؛ نظران لقرًب ا٤بنطقًة من احمليًط كاالرتفاع عن مستول 

 سطح األرًض.
ا٤بناخي احمليطي: كالذم يتميزي بدرجاًت حرارةو صيفان كشتاءن تتأثر بالتياراًت احمليطية، كال يوجدي  -ّ

و٠بي، كىذا ا٤بناخي يكوف يف الشريًط الساحلي بالقرًب من ببلًد الباسك كأستورياس كيف جفاؼ م
 (ُ)بعًض ا٤برتفعات.

 رابعاً: السكاُن والتقسيم اإلداري إلسبانيا: 
ـ( َُِٔيبلغي عددي سكاف إسبانيا حسب إحصائية ا٤بعهد الوطِب لئلحصاء يف إسبانيا )

 إقليم كىي كالتارل:  ُٕكتتكوف إسبانيا من  (ُ)(ّْٗ.ٕٓٓ.ْٔ)

                                                                                                                                            

بّبكت،  –، كانظر ا٤بسلموف يف أكركبا كأمريكا، د/ علي ا٤بنتصر الكتاين، دار الكتب العلمية ّٖٗ-ِٖٗ/ِص 
 ،، كانظر كذلك )جغرافيا إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(،ُٕٔ-ُٕٓـ،  صََِٓ-الطبعة األكذل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9
%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 

 انظر)مناخ إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9

%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.AE الصفحة تاريخ الدخوؿ على  
ىػ.ُّْٕ/ِ/َِ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 إقليم استورياس. -ّإقليم كانتابريا.                -ِإقليم الباسك.           -ُ
 إقليم فالينسيا.  -ٔإقليم كاتالونيا.               -ٓإقليم جاليسا.            -ْ
 إقليم إكسَبٲبادكرا. -ٗ    إقليم كاستا ال منتشا.    -ٖإقليم موريسيا.            -ٕ

 إقليم أراجوف. -ُِإقليم نافارا.                -ُُإقليم مدريد.            -َُ
 إقليم أندلسيا. -ُٓإقليم ال ريوخا.            -ُْإقليم كاستيبا كليوف.    -ُّ
 جزر البليار.  -ُٕجزر الكنارم.          -ُٔ

( َُِٔأىم مدف إسبانيا كعدد سكاهنا حسب إحصائية ا٤بعهد الوطِب لئلحصاء يف إسبانيا )
 كىي كالتارل:   (ِ)

 (.َََ.ُٔٔ.ّمدريد العاصمة كيبلغ عدد سكاهنا ) -ُ
 (.َٖٔ.َٖٔ.ُبرشلونة كيبلغ عدد سكاهنا حوارل ) -ِ
 (.َُِ.َٕٗفالنسيا كيبلغ عدد سكاهنا حوارل ) -ّ
 ( .ٔٔٓ.َٗٔدد سكاهنا حوارل  )إشبيلية كيبلغ ع -ْ
 (.َُٖ.ُٔٔسرقسطة كيبلغ عدد سكاهنا حوارل ) -ٓ
 ( .ََٗ.ٗٔٓمالقة كيبلغ عدد سكاهنا حوارل ) -ٔ

                                                                                                                                            

 : موقع ا٤بعهد الوطِب لئلحصاء يف إسبانياانظر (ُ)

https://www.google.com.sa/publicdata/explore?ds=bk0jtrua8ulr2_&met_y=persons&idi

m=area_5%3A080193%3A280796&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm

=h&met_y=persons&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country&idim=area_5:080193:28

0796&idim=country:ES&ifdim=country&hl=en_US&dl=en&ind=false  تاريخ الدخول على

 هـ.02/0/1341الصفحة 

 مرجع سابق . :انظر (ِ)



 

 
 

 

 
 

 ولالمطلب األ
 تاريخ دخول اإلسالم إلى إسبانيا 

 م(ٕٜٗٔ) ٜٚٛم( وحتى سنة ٔٔٚىـ )ٕٜمن سنة 
 

 م(.ٗٔٚ-ٔٔٚىـ )ٜ٘-ىـ ٕٜالفتح اإلسالمي إلسبانيا من سنة  الفرع األول:
 م(.٘٘ٚ-ٗٔٚىـ )ٖٛٔ-ٜ٘الفرع الثاني:  عصر الوالة ويبدأ من  

 م(.ٜٕٜ-٘٘ٚىـ )ٖٙٔ-ٖٛٔالفرع الثالث: عصر اإلمارة ويبدأ من  
 م(.ٜٓٓٔ-ٜٕٜىـ )ٓٓٗ-ٖٙٔلفرع الرابع: عصر الخالفة ويبدأ من ا

 م(.ٜٔٓٔ-ٜٓٓٔىـ)ٗٛٗ-ٓٓٗالفرع الخامس: عصر الطوائف ويبدأ من 
 م(.ٕٙٔٔ-ٜٔٓٔىـ )ٕٓ٘-ٗٛٗالفرع السادس: عصر المرابطين ويبدأ من 
 م(.ٖٕٕٔ-ٕٙٔٔىـ  )ٕٓٙ-ٕٓ٘الفرع السابع:  عصر الموحدين ويبدأ من 

 م(ٕٜٗٔ-ٖٕٕٔىـ )ٜٚٛ-ٕٓٙمملكة غرناطة ويبدأ من الفرع الثامن: عصر 
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 م(:ٗٔٚ-ٔٔٚىـ )ٜ٘-ىـ ٕٜالفتُح اإلسالمي إلسبانيا من سنة : الفرع األول
انطلقٍت جيوشي ا٤بسلمْب ٘باىدي يف سبيًل اهلل، ك تفتحي الببلدى كتدعو إذل  -  -بعدى كفاًة النيب 

ـى كمصرى كافريقية، حٌب كصلوا إذل أقصى غرب أفريقيا،  اإلسبلـ، ففتحوا فارسى كالعراؽى كالشا
 كأصبحى ا٤بسلموف يطمحوف يف مواصلًة جهاًدىم كفتوحاهًتم يف األندلس.

كما ذكر   -  -األندلًس يف عهد ا٣بليفة عثماف بن عفاف ككانت أكذل ٧باكالت الدخوؿ إذل 
من دخلها عبد اهلل بن نافع بن عبد القيس،  أكؿَّ ذلك ابن عذارم يف كتابًو البياف ا٤بغرب )إفَّ 

، كقد سبقى (ُ)(-  -كعبد اهلل بن ا٢بصْب الفهرياف من جهة البحر، يف زمن عثماف
ـ َٕٕىػ = ٖٗإلسبانيا، فقد ذكرى الذىيب فيو أحداث سنة للمسلمْب غزك بعض ا١بزر ا٤بقابلة 

 (ِ))جهز موسى بن نصّب كلده عبد اهلل، فأفتتح جزيريت ميورقة كمنورقة(.
فأشار  يف فتًح األندلس؛ الوليد بن عبد ا٤بلك بن نصّب _ كارل إفريقية _ ا٣بليفة موسى استشارى ك 

، فأرسل موسى بن نصّب يف رمضاف سنة سلمْبكال يغرر با٤ب بأف ٱبتربىا بالسراياعليو  الوليدي 
ـ( سرية استكشافية إذل جنويب إسبانية مكونة من ٟبسمائة جندم، منهم مائة َُٕىػ = ُٗ)

فارس بقيادًة طريف بن مالك ا٤بلقب بأيب زرعة، كىو مسلم من الربير، كجازى ىذا ا١بيشي الزقاؽ 
، كعرفٍت ىذه ا١بزيرة فيما بعد باسم ىذا من سبتو، كنزؿى يف جزيرة بالومة يف ا١بانًب اإلسباين

                                                

ابن عذارم ا٤براكشي، أبو عبد اهلل ٧بمد بن ٧بمد،ٙبقيق كمراجعة: ج. س.  ، البياف ا٤بغرب يف أخبار األندلس كا٤بغربُ))
 .ْ/ِ، ص ـ ُّٖٗالطبعة: الثالثة، ، لبناف –دار الثقافة، بّبكت ، كوالف، ًإ. ليفي بركفنساؿ

مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب،احملقق: أبو ىاجر ٧بمد السعيد بن  ،عرب يف خرب من غربال ِ))
 .ٕٕ/ُ، ص بّبكت –الناشر: دار الكتب العلمية ، بسيوين زغلوؿ
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القائد: جزيرة طريف، عادٍت ٞبلةي طريًف باألخباًر ا٤بطمئنًة كا٤بشجعًة على االستمراًر يف عمليًة 
 (ُ)الفتح.

بعد رسًم خيطًة البدًء بعملياًت الفتح، جهز موسى بن نصّب جيشان من اثِب عشر ألف جندم 
 (ِ)قائدان ٥بذه ا٢بملًة. –كارل طنجة  –د من ا٤بسلمْب، كاختار طارؽ بن زيا

 حملُة طارِق بن زياِد: 
كيف العاـً التارل ٢بملًة طريف، عربى طارؽي كجيشيو من سبتة أيضان إذل الطرؼ اإلسباين، يف ا٣بامًس 

ـ(، كانٍت نقطةي ٘بمعي ا١بيًش اإلسبلمي يف الطرًؼ ُُٕنيساف  -ىػ ِٗمن شهر رجب )
 (ّ)عيًرؼى فيما بعد باسًم جبًل طارؽ. اإلسباين على جبًل صخرم،

ها مالٍب كاف ٰبك ا١بزيرةً  على كاليةً  زحفى سارى ا١بيشي اإلسبلمي منحدران إذل جنوًب إسبانية، ف
، شراذـ من القوط تصدت لوقفو ىزـى  ها، بعد أفٍ قبلعى  كفتحى  -لذريقعامل  -تيودكمّب القوطي 

ـي  كبادرى  يومئذ  يشتغلي  لذريق ككافى  ،الداىم طليطلة با٣بطرً  ببلط اَّاكرة بإخطارً  الوالياتً  حكا
 - إديكو –ه إذل طليطلة كبعث قائدى  يف الواليات الشمالية، فهرعى  من خرج عليو بعضى  ٗبحاربةً 

 (ْ)ًط.القو  عاصمةً  صوبى  السّبى كأكملى  ىزمو، اكلكن طارقن  ،حٌب يستكمل أىبتو العدكَّ  لردٍّ 

                                                

شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ،فح الطيب من غصن األندلس الرطيب، كذكر كزيرىا لساف الدين بن ا٣بطيبانظر: ن ُ))
 .ّّٓ/ُص  ،ـُٕٗٗ، ِط  لبناف، -بّبكت  -دار صادر ،: إحساف عباسٙبقيق ين،ا٤بقرم التلمسا

الناشر: ،: علي شّبمٙبقيقأبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم مث الدمشقي،، لبداية كالنهايةانظر: ا ِ))
 . ٗٗ-ٖٗ/ ٗ، ص ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،الطبعة: األكذلبّبكت، * دار إحياء الَباث العريب

 .ُِّ/ ُ، ص نفح الطيب،أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم التلمساينانظر: ّ))
 -ىػ ُُْٕلرابعة، ا الطبعة،٧بمد عبد اهلل عناف،الناشر: مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة،كلة اإلسبلـ يف األندلسانظر:د ْ))

 .ُْ/ُ، ص ـُٕٗٗ
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كزحفوا إليو، فالتقوا مث إفَّ لذريق ٝبعى ما أمكن ٝبعو من ا١بيًش، كبلغ تعداده قريبنا من أربعْب ألفان 
، كقد كاف ذلك (ُ)طارؽ إذل موسى بن نصّب بالفتح كبالغنائم بفحص شريش، فهزمو اهلل، ككتبى 

 (ِ).ـ( ُُٕيوليو سنة  ُٕ) ىػِٗيف الثامن كالعشرين من شهر رمضاف سنة 
ركةي )كادم برباط( فاصلة، غنم فيها ا٤بسلموف غنائم كثّبةن، من أك٥با ا٣بيوؿ، حيثي كانت مع

 ، خاضى أكثري ا١بيًش اإلسبلمي ىذًه ا٤بعركًة مشاةن، كبعدى ا٤بعركًة دل يبقى منهم أحده دكفى فرسو
إذل فأصبحى ا١بيشي اإلسبلمي كليو خيالو، كفرَّؽ طارؽي بعضى جنًده يف بعوثو جانبية، كتوجو ىو 

طليطلة، عاصمة ا٤بملكة القوطية، كدل يتوقٍف بعد ىذه ا٤بعركًة الكربل كثّبان، كيبل يتيح للجيًش 
ا٤بنهزـً فرصةى التجمًع، لكن ا١بيشى القوطي ٘بمع عند مدينة استيجة ٢برًب ا١بيًش اإلسبلمي، 

 فزحف طارؽ عليو، فاٙبان يف طريقو بعضى ا٤بدًف.
ا بعد حصارو، كمضى إذل موركر كافتتحها، مث عطف على مدينة مرَّ طارؽي ٗبدينة شذكنة كفتحه

قرمونة مث تقدـ إذل اشبيلية فتم لو فتحها صلحان، فا٘بو بعدىا إذل مدينًة استيجة، حيث دارت 
 معركة حامية ىـز فيها ا١بيش القوطي كافتتحت ا٤بدينة، أما إشبيلية فصا٢بو أىلها على ا١بزيًة .

ا من جنده إذل عدًة جهات، فبعث جيشان بقيادة مغيث الركمي كجو طارؽي من إستيجة سراي
لفتح مدينة قرطبة يف سبعمائة فارس، كاستطاع مغيث فتحى ا٤بدينًة دكفى مشقةو كبّبةو، كأرسلى 

 جيشان آخر إذل مدينًة مالقة كآخر إذل كورة إلبّبة حيث افتتحى مدينتها غرناطة.
ماران ٗبدينة جياف كفتح طليطلة، كعاملى أىلىها بكلٍّ مث سارى طارؽه إذل عاصمًة القوط طليطلة، 

، تاركان ٥بم حريةى ا٤بعتقًد، كدل يرغمهم على الدخوًؿ يف اإلسبلـً .  إنصاؼو

                                                

 .ِّّ/ُ ،  صنفح الطيب،أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم التلمساينانظر: ُ))
 .ْْ/ُص  ٧بمد عبد اهلل عناف،،كلة اإلسبلـ يف األندلسانظر: دِ))
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استمرَّ طارؽه يف الفتوًح مشاؿى طليطلة لتأمًْب كإخبلًء ا٤بناطًق القريبة منها، كما حو٥با من 
 (ُ)٢بجارًة حٌب كصلى مدينةى ا٤بائدًة.التجمعاًت، مث ا٘بو مشاالن إذل منطقًة كادم ا

 –من عبور طارؽ، كتفرؽ جيشو، كتوزيعو على ا٤بناطق كا٤بدف الٍب فيًتحٍت  –بعدى سنةو تقريبان 
خاؼى طارؽه أف ييغلب كأٍف يستغلَّ القوطي قلةى جيشو، فأرسل إذل موسى فجهز موسى جيشان 

، ـُِٕىػ = حزيراف ّٗيف شهر رمضاف سنة قوامو ٜبانية عشر ألفان، كعرب ا٤بضيقى إذل إسبانية 

مث توجو إذل مدينة قرمونة فدخلها، مث ، ٙبرؾ موسى ُّذا ا١بيش ٫بو شذكنة فكانٍت أكؿى فتوحاتو
 (ِ)سارى ٫بو مدينة ماردة كحاصرىا أشهران انتهت بالتسليم.

 ـ( ابتدأ موسى السّب صوبى طيليطلة،ُّٕىػ = بداية آب ْٗيف بداية ذم القعدة سنة )
موسى يف مكافو يستعرض فيو ا١بيش عيًرؼى بػ )كادم ا٤بعرض(، مث جاءه طارؽ، ككاف   عسكر ى

 (ّ)لقاءٮبا عند طليطلة.
كأقاما با١بيش اإلسبلمي فصل الشتاء يف طليطلة، يرتبوف أحوا٥با، كينظموف شؤكهنا، كٱبططوف 

ٗبا  -الوليد بن عبد ا٤بلك  -لفتح مشاؿ شبو ا١بزيرة اإليبّبية، ككتبى موسى بن نصّب إذل ا٣بليفة 
 فتحى اهللي عليهم.

 الجهاُد في شماِل شبِو الجزيرِة اإليبيرية: 
عندى انتهاًء الشتاًء كحلوؿ الربيع هتيأ ا١بيشي اإلسبلمي لَبؾ طليطلة متجهان إذل الشماًؿ، فسارى 

الٍب عيرفت بالثغر  ا١بيشي اإلسبلمي ٝبيعان ٫بو الشماؿ الشرقي لشبو ا١بزيرة اإليبّبية إذل ا٤بنطقةً 

                                                

 .ٓٔ – ْٔص ، انظر:التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجيُ))
 .ِٓ/ُص  ٧بمد عبد اهلل عناف،،كلة اإلسبلـ يف األندلسانظر: دِ))
 .ُٔ/ِ ابن عذارم ا٤براكشي البياف ا٤بغرب،انظر: ّ))
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دكف قتاؿو شديدو، كفتحى  مدفى أخرل يف تلك ، األعلى، كافتتحى مدينة سرقسطة )ا٤بدينة البيضاء(
 الناحية مثل كشقة كالردة كطركونة كبرشلونة.

افتتح مناطقى كثّبةن من قشتالة القدٲبة، مث  –بقيادة موسى بن نصّب  –كما أفَّ ا١بيشى اإلسبلمي 
ؽ حٌب كصلوا إذل مرتفعات اشتوريس يف قمم جباؿ قنتربية، فبلغوا قمة كعرة تقدـ موسى كطار 

عسّبة ا٤بناؿ، صعبة ا٤برتقى، ٠باىا ا٤بؤرخوف ا٤بسلموف )الصخرة( أك )صخرة ببلم( قربى 
 (ُ)الساحًل الشمارل إلسبانيا على احمليًط األطلسي.

دلس لكن كافى ينوم أٍف يفتح كيبدك أف موسى بن نصّب دل يكن ينوم أف يقفى عندى فتًح األن 
، كما ذكر ذلك ابني خلدكف  )كأٝبع أف يأيت ا٤بشرؽ من ةأكركبا حٌب يصل إذل القسطنطيني

ناحية القسطنطينية، كيتجاكز إذل الشاـً دركًب األندلس، كيضمي إليو ما بينهما من ببلد األعاجم 
 (ِ)بداًر ا٣ببلفًة من دمشق(. ، ٦باىدان فيهم، كمستلحمان ٥بم إذل أف يلحق-أمم النصرانية  -

فرأل يف ىذا تغريرو با٤بسلمْبى، كسببو  -الوليد بن عبد ا٤بلك  -لكن ا٣بربى كصلى إذل ا٣بليفًة 
٥ببلكهم؛ لذا كجو إليو رسولو مغيث الركمي، كأدرؾ مغيث موسى بن نصّب كىو يقوـي ٔبهادًه يف 

يعمل يف ذلك كيعد لو إذ أتاه مغيث  الشماؿ، مستعدان لدخوؿ جليقية عند أشَبقة  )فبينما ىو
الركمي رسوؿ الوليد بن عبد ا٤بلك كمواله، يأمره با٣بركج من األندلس، كاإلضراب عن الوغوؿ 

 (ّ)فيها، كيأمره بالقفوؿ إليو(.

                                                

د ناطق صاحل  -د عبد الواحد ذنوف طو  -د خليل إبراىيم السامرائي ، ريخ العرب كحضارهتم يف األندلسانظر: تاُ))
 .ّْ/ُص  ،َََِالطبعة: األكذل، ،بّبكت، لبناف -دار الكتاب ا١بديد ا٤بتحدة  ،مصلوب

 . ِّْ-ِّّ/ُأٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم،ص  نفح الطيب،ِ))
 .ِٕٓ /ُقرم،ص أٞبد بن ٧بمد ا٤ب نفح الطيب،ّ))
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، كىو يف مدينة لك، منصرفان ٫بو  ترؾى موسى عملياًت الفتًح يف الشماًؿ بعدى أف رٌتب األمورى
ـ، مث التحقى بو طارؽه عائدان من ُْٕىػ = ٓٗيف أكائل ذم ا٢بجة سنة  جنوًب األندلس، كذلك

 الثغًر األعلى.
من  العربً  القادةً  معو بعضى  العزيز كاليان على األندلس، كترؾى  و عبدى موسى ابنى  ، عْبى رجوعوً  كقبلى 
عشائرىم،  حبيب بن أيب عبيدة الفهرم، كزياد ابن النابغة التميمي، كغّبٮبا مع رجاؿً  أمثاؿً 

قرُّا من  للببلد، كذلك بسببً  عاصمةن  أشبيليةكقد اختار موسى  ،كٰبموه ليدافعوا عن البلدً 
البحر، كمضيق جبل طارؽ، كما جعلها أيضان قاعدة ٕبرية للدكلة العربية اإلسبلمية يف 

 (ُ).األندلسً 
م ا٢بجة سنة توجو موسى كطارؽ كمن معهما بعدىا إذل ا١بنوًب، كعربكا ا٤بضيق يف هناية ذ

ـ( ككانت مدةى جهاد موسى يف األندلس سنتْب كأربعة أشهر، كيزيده ُْٕىػ = أيلوؿ ٓٗ)
 طارؽ سنة كاحدة، كقد استغرؽى فتحي األندلًس ثبلثى سنواتو كنصًف.

  

                                                

د ناطق صاحل  -د عبد الواحد ذنوف طو  -د خليل إبراىيم السامرائي ، اريخ العرب كحضارهتم يف األندلسانظر: تُ))
 .ْٓ/ُمصلوب، 
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 م(: ٘٘ٚ-ٗٔٚىـ )ٖٛٔ-ٜ٘الفرع الثاني: عصُر الوالِة ويبدأ من    
-ٓٗيبدأ يف األندلس ما ييعرؼي بعصًر الوالًة ) –موسى كطارؽ  –بعودًة القائدين 

ـ(، كىذا العصري استمر حٌب كصوؿ عبد الرٞبن الداخل )األكؿ( ابن ٕٓٓ-ـ ُْٕىػ=ُّٖ
بعدى  -سنة، توذل حكمي األندلًس خبل٥با  ِْمعاكية بن ىشاـ، كقد استغرؽ عصري الوالة حوارل 

ثناف منهم مرتْب، ٮبا:  عبد الرٞبن عشركف كاليان، حكمى ا –موسى بن نصّب كطارؽ بن زياد 
تابعة لوالية  –أكثر مدة عصر الوالة  –الغافقي، كعبدى ا٤بلك بن قطن، كقد كانٍت األندلس 

 إفريقية، كاٚبذت إشبيلية يف بدايًة ىذا العهد قاعدةن، مث انتقلٍت إذل قرطبةى.
كإ٭با كافى البد من  كاجو عصري الوالًة مهماتو ضخمةن، حيثي دل يكن يكفي ا١بهادي بالسيفً 

 ا١بهاًد بالقلًم كنشًر اإلسبلـً بْب سكاًف األندلس.
كقد كانٍت األحواؿي مضطربةن يف بدايًة عهًد الوالًة كالنزاعاتي قائمةه بْبى بعًض القبائًل أك 
ا١بماعاًت، ككافى ٥بذه النزاعاًت أثره على حاًؿ األندلس كعلى جهاًد ا٤بسلمْب فيما تبقى من 

 (ُ)ك، كذلك جهادىم فيما كراء جباؿ البػيٍرت.األندلس 
كبعد أف أهني ا٤بسلموف ىذه النزاعات أكملوا  جهادىم يف األندلس حٌب كصلوا إذل ما كراء 

 جباؿ البػيٍرت.
ـى جهادي ا٤بسلمْب كراء البػيٍرت  أغلب عصر الوالة، كقد شارؾى فيو عدده منهم، ال سيما  كقد دا

ة بن سحيم الكليب كعبد الرٞبن الغافقي يف كاليتو الثانية، السمح بن مالك ا٣بوالين، كعنبس
كعقبة بن ا٢بجاج السلورل، كقد استشهدى ىؤالًء األربعًة ٦باىدين خلفى جباًؿ البػيٍرت يف جنوًب 

 (ِ)فرنسا.

                                                

 .ُّٓص ، انظر: التاريخ اإلسبلمي من الفتح كحٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجيُ))
 .ُّٗ-ُّٖص ، غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجي انظر: التاريخ اإلسبلمي من الفتح كحٌب سقوطِ))
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كقٍد بلغى الفتحي اإلسبلمي أقصاه يف أياـً الوارل اَّاىد عبد الرٞبن الغافقي، حيثي جددى نشاطى 
سبلمي، ككانت ىناؾ ا٤بعركةي ا٤بعركفة باسم )كقعة الببلط( كما عرفت باسم )ببلط الفتًح اإل

ىػ = نوفمرب ُُْالشهداء( حيث جرٍت أحداثهيا حوارل عشرة أياـ، يف شهر رمضاف سنة 
كم عن   ََِيف موضع يقع بْب مدينٍب تور كبواتييو، يبعد ـ( كاستشهد الغافقي نفسيو ِّٕ

 (ُ).و من ميداهنابانكسار ا١بيش اإلسبلمي كانسحابً  قعةي امدينة باريس، كانتهت الو 
ىذا ا١بيش الفاتح، فقد كجد فيو  أحد   -أصحاب النيب كقد كانٍت الدعوةي إذل اإلسبلـً ىي ىم  

قاؿ عبد ا٤بلك بن حبيب: ا٠بو كقد دخل األندلس مع ا١بيش الفاتح،  –صلى اهلل عليو كسلم 
"من قاؿ رضيت باهلل ربان إذل آخرىا فأنا الزعيم  :و  أنو قاؿكإنو يركم عن-  –ا٤بنذر اإلفريقي 

، إضافة إذل الكثّب من التابعْب، كيتضح ذلك بشكلو جلي حْب (ِ) آلخذف بيده فأدخلو ا١بنة"
االطبلًع على حياًة ىؤالء كجهادىم، فيظهري مدل االىتماـً باإلسبلـً كنشرًه كا١بهاد بكل الطرًؽ 

كلمًة اهلل تعاذل، بل إهنم كانوا يف مقدمة الصفوؼ، كأكؿ من ٱبرج يف سبيلو، كذلك إلعبلًء  
للقتاؿ كالنزاؿ، فلقد أكرد ا٤بقرم يف كتابو نفح الطيب )أف التابعي ا٤بغّبة بن أيب برده نشيط بن  
كنانة العذرم دخلى األندلس مع موسى بن نصّب، فكاف موسى بن نصّب ٱبرجو على 

 (ّ)العساكر(.
عْب من  سافرى بقصًد الدعوة إذل اهلًل كنشًر العلم إذل إفريقية، مث بعدى ذلك ككاف ىناؾ من التاب

انتقل بعضيهم إذل األندلس، فقد ذكرى  أبو العرب القّبكاين يف )طبقات علماًء إفريقية كتونس(  

                                                

 .ُٔ/ّأٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص نفح الطيب، ُ))
 .إحساف عباس،ٙبقيقأبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بنعم ا٢ًبمّبل، الركض ا٤بعطار يف خرب األقطارِ))

 .ُٖ، ص ـ َُٖٗلطبعة: الثانية، ا -بّبكت  -الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة 
 .َُ/ّأٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص نفح الطيب، ّ))
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، كأف ثبلثة من ىؤالء (ُ))أف عمرى بن عبد العزيز أرسلى عشرة من التابعْب يفقهوف أىل إفريقية(
ا األندلس، اثناف مع موسى بن نصّب، ٮبا:  أبو عبد الرٞبن عبد اهلل بن يزيد ا٤بعافرم دخلو 

 (ِ)ا٢ببلي األنصارم كحباف بن أيب جبلة.
كدل تقتصٍر الدعوةي إذل اإلسبلـً على الدعاًة أك الفقهاًء بل كافى األمراءي كقادةي ا١بيًش اإلسبلمي ٥بم 

ـً مىٍن كاف يقاتلهم، كأتى إذل ا٤بعركًة كي يقتلهم، نصيبه منها، فقد كانوا حريصْب على إسبل

حْب ا٢بديث عن كارل األندلس عقبة بن  –يذكر ابن عذارم ا٤براكشي يف )البياف ا٤بغرب( 
أنو: )كاف إذا أسرى األسّب دل يقتٍلو حٌب يعرضى عليو اإلسبلـي، كيبْب لو عيوب  –ا٢بجاج السلورل

.)  (ّ)دينو، فأسلم على يدًه ألفي رجلو

ككافى من نتائًج ىذه الدعوة كحسن أخبلؽ ا٤بسلمْب الفاٙبْب أٍف انتشرى اإلسبلـي يف ا١بزيرًة 
األندلسيًة، كبدأ اإلسبافي يف الدخوًؿ يف دين اهلل بعد أف شاىدكا أخبلؽى ا٤بسلمْب الفاٙبْب 

 كحسنى تعاملهم معهم ككفائًهم بعهوًدىم.
أرادى  -عمر بن عبد العزيز  -عصًر الوالًة أفَّ ا٣بليفةى  كيدؿ  على انتشاًر اإلسبلـ يف األندلًس يف

ا٤بسلمْب من األندلس كإخراجهم عنها، النقطاعهم عن ا٤بسلمْب كاتٍّصا٥بم بأعدائهم، فقيل  نػىٍقلى 
 (ْ)ك.لو: إٌف الناس قد كثركا ُّا، كانتشركا يف أقطارىا، فأىٍضرىب عن ذل

يقوؿ ا٤بؤرخْب األكربيْب، كأنو كافى نعمةن على إسبانيا كقد أشادى بالفتًح اإلسبلمي كنتائًجو بعضي 
الوجوه  العريب من بعضً  الفتحي  كافى   االجتماعية:)عن آثار الفتح  - دكزم رينهارت -ا٤بستشرؽي 

                                                

الناشر: مي ا٤بغريب اإلفريقي، أبو العرب ٧بمد بن أٞبد بن ٛبيم التمي،طبقات علماء إفريقية، ككتاب طبقات علماء تونسُ))
 .َِ/ ُ، ص لبناف –دار الكتاب اللبناين، بّبكت 

 .ٗ/ّنفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص ِ))
 .ِٗ/ِيف أخبار األندلس كا٤بغرب، ابن عذارم ا٤براكشي، ص  البياف ا٤بغربّ))
ىػ ُِْْالطبعة: األكذل، ،منار للنشر كالتوزيع -٧بمود شيت خطاب،الناشر: مؤسسة علـو القرآف ، قادة فتح األندلسْ))

 .ُِ/ ِ، ص ـََِّ -
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الٍب كانت  من األدكاءً  ، كقضى على كثّبو جتماعية ىامةن ا فيها ثورةن  فقد أحدثى  ،إلسبانيا نعمةن 
 (.قركفو  منذي  تعانيها الببلدي 

الوسطى، بينما   العصورً  قرطبة الٍب كانت أعجوبةى  حكومةى  أنشأ العربي )األستاذ الين بوؿ:  كيقوؿي 
 سول ا٤بسلمْب من أقاـ ُّا منائر العلمً  ا١بهل، فلم يكنٍ  كانت أكربا تتخبط يف ظلماتً 

 (ُ)كا٤بدنية(.
ندلسيًة، كينتهي ىذا كىكذا كافى عصري الوالًة عصرى تأسيس للوجوًد اإلسبلمي يف ا١بزيرًة األ 

 ىػ.ُّٖالعصري بدخوًؿ عبد الرٞبن بن معاكية األندلسى  كىزٲبتو للوارل يوسف الفهرم سنة 
  

                                                

 ْٔ-ّٔ/ ُدكلة اإلسبلـ يف األندلس، ٧بمد عبداهلل عناف، ص ُ))
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 م(:ٜٕٜ-٘٘ٚىـ )ٖٙٔ-ٖٛٔالفرع الثالث: عصُر اإلمارة ويبدأ من   
بعدى سقوًط ا٣ببلفًة األمويًة كىزٲبًة األمويْب من العباسيْب، تعقبى العباسيوف األمويْب، 
ككافى ٩بن ىربى من الشاـ  أبو ا٤بطرؼ عبد الرٞبن )الداخل( بن معاكية، كقد كصلى عبد الرٞبن 
إفريقية )تونس ا٢بالية( متخفيان  عن طريًق مصر كبرقة كاختفى ىناؾ مدة، مث استأنفى سّبىه ٫بو 

= ىػ ُّٔا٤بغرًب األقصى، قربى مدينة طنجة، حيث نزؿى عند أخوالو قبيلة نفزة، كيف سنة )
ـ(   ٕٓٓىػ = ُّٖـ(  بدأ عبد الرٞبن بن معاكية يعد العدة لدخولو األندلس، كيف سنة )ّٕٓ

دخلى األندلسى يف غرة ربيع األكؿ، ككاف خركجو من ا٤بركب ٗبوضع يعرؼ با٤بنكب، مث نزؿ بقرية 
 (ُ)طرش من كورة إلبّبة.

ينظم أكوره، كيلم ٝبعىو للوقوؼ اجتمعى الناسي حوؿى عبد الرٞبن بن معاكية، ككثػيرى مؤيدكه، كبدأ 
، كاجتمع معارضوه بقيادًة الوارل   –يف كجو الذين سيعارضونو، كسار بأتباعو، فأيدتو عدةي مدفو

كجرت بادئ األمر مفاكضات معو، كأرسلوا إليو ا٥بدايا،  -الصميل-كيؤيده -يوسف الفهرم
 (ِ)ن ذلك، كقبل ا٥بدية.كأخذكه بالتلطًف، كما دعوه برفق إذل ا٤بصاىرًة، كرفض عبد الرٞب

انتهٍت كل  ىذًه احملاكالًت إذل صداـو بْب الفريقًْب، فسارى عبد الرٞبن ٔبموعًو الٍب كانت يف ازدياد 
معركة  –ـ( ٕٔٓ-ىػُّٖلتسع من ذم ا٢بجة )سنة  –إذل قرطبة، كعند الوادم الكبّب جرت 

ٞبن على خصومو، كفرَّ يوسفي حا٠بة عرفت ٗبعركة ا٤بصارة )ا٤بسارة(، كتغلب فيها عبدي الر 
الفهرم ىاربان، ك٪با بنفسو، كدخلى عبد الرٞبن قرطبة، كبويع ُّا أمّبان على األندلس يف اليـو 

 (ّ)التارل، كأبقى قرطبة عاصمةى الدكلًة.

                                                

 .   ْْ/ِانظر: البياف ا٤بغرب، ابن عذارم ا٤براكشي، صُ))
 .ُّٓ/ُانظر: دكلة اإلسبلـ يف األندلس، ٧بمد عبداهلل عناف،ص ِ))
 .ََّ/ُانظر نفح الطيب،أٞبد ٧بمد ا٤بقرم، ص  ّ))
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كقد استمرَّ عصري اإلمارًة حوارل قرف كثبلثة أرباع القرف كذلك حٌب إعبلف ا٣ببلفة يف األندلًس من 
ـ(، كقد حكم خبل٥بىا سبعةي أمراءو، كافى آخريىم  ِٗٗ-ىػ ُّٔالرٞبن الناصر عاـ )قبل عبد 

 ىػ، كعهد با٢بكم بعده ٢بفيًده عبد الرٞبن الناصر.ََّاألمّب عبد اهلل بن ٧بمد الذم تويف سنة 
 كانتٍ اتسمى عهدي اإلمارًة باالستقراًر يف أغلًب أحوالو، كبدأٍت هنضةه علميةه يف األندلًس، كقد  

على  األندلسً  أىلي  كافى   ، فقدٍ الشاـً  بببلدً  األكذل متأثرةن  يف الفَبةً  يف األندلسً  الدينيةي  ا٢بياةي 
كمن ، ـّٕٕىػ/ُٕٓالشاـ ا٤بتوىف سنة أىل اإلماـ عبد الرٞبن بن عمرك األكزاعي، إماـ  مذىبً 

ىف سنة العلماء الذين ساركا باألندلس على هنج األكزاعي صعصعة بن سبلـ الشامي ا٤بتو 
أياـ األمّب عبد  تيا باألندلسً الفي  تدكري  ـ. ككاف تلميذان لؤلكزاعي، كعليو كانتٍ ُٕٖىػ/َِِ

ىشاـ بن عبد الرٞبن، ككرل الصبلة بقرطبة، كيف أيامو غرست  الرٞبن بن معاكية، كصدران من أياـً 
 (ُ).الشجر يف مسجد قرطبة ا١بامع

مث أخذى أىلي األندلًس يتفقهوف على مذىًب اإلماـ مالك، منذي أياـً األمّب ىشاـ بن عبد الرٞبن 
بن عبد الرٞبن ابن زياد اللخمي  زيادي  أكؿي من أدخلى مذىبى اإلماـ مالك ككاف الداخل، 

من أدخل موطأ مالك  ؿي مالك، كىو أكٌ  على مذىبً  األندلسً  كىو  فقيوي  ا٤بعركؼ بػ )شبطوف(،
كأخذ عنو تلميذه ٰبٓب بن ٰبٓب الليثي، ككاف ىذا األخّب ا٤بتوىف سنة ، (ِ)إذل األندلس

 فقدٍ  ،األندلس، كيركل أف اإلماـ مالك ىو الذم لقبو ُّذا اللقب بعاقلً  لقبي ـ يي ْٖٖىػ/ِّْ
ـى  ٰبٓب إذل ا٤بدينةً  ارٙبلى   (ّ).مالك للدراسةً  كالـز اإلما

                                                

الناشر: ،السيد عزت العطار ا٢بسيِب ،ٙبقيقعبد اهلل بن ٧بمد بن يوسف بن نصر األزدم، تاريخ علماء األندلسانظر:  ُ))
 .َِْ/ُ،ص ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖالطبعة: الثانية، ،مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة

 .ٗ/ّانظر: نفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص ِ))
 .ٗ/ِانظر:نفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص ّ))
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كالعادل األندلًس عندى ا٢بكاـً كالعامًة، كما ذكرى ذلك ا٤بقرم )ككافى العلماءي ٥بم مكانتيهم يف 
، كيكـر يف الناسً  شار إليو كٰباؿ عليو، كينبو قدره كذكره عندى كالعامة، يي  عندىم معٌظم من ا٣باصةً 

 (ُ)(.أك ابتياع حاجة، كما أشبو ذلك جوارو 
ـه ببناًء ا١بوامع كا٤بساجد يف ميدًف األندل س ا٤بختلفًة، كًمٍن أشهرىا مسجدي كما كافى ىناؾ اىتما

، ككافى يىغلبي التديني على اَّتمًع األندلسي كإنكاري ا٤بنكراًت، يذكري ا٤بقرم يف -قرطبةي ا١بامعي  -
ـي العامة يف ذلك،  نفح الطيب: )األغلبي عندىم إقامةي ا٢بدكد، كإنكاري التهاكف بتعطيلها، كقيا

 (ِ)كإنكاره إف هتاكف فيو أصحاب السلطاف(.
كقد بدأ الضعفي على الدكلًة األموية يف آخر عهد األمّب عبد اهلل بن ٧بمد من ثوراتو داخليةو، 
ى حفيدىه عبد الرٞبن  ككذلك ىجمات من نصارل الشماؿ على مشاًؿ األندلس ك، كافى قد عْبَّ

 ـ(ُِٗ-ىػََّ)الناصر( بن ٧بمد بن عبد اهلل كليان للعهد كبعد كفاتو توذل ىو ا٢بكم سنة )
 ـ( لييعًلنى ا٣ببلفةى منهيان ُّذا عهدى اإلمارًة.ِٖٗ-ىػُّٔكاستمر إذل سنة )

                                                

 .َِِ/ُانظر:نفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص ُ))
 .ْٓ/ِمرجع سابق، ص  ِ))
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  :م(ٜٓٓٔ-ٜٕٜىـ )ٓٓٗ-ٖٙٔالفرع الرابع: عصُر الخالفِة ويبدأ من 
توذل عبد الرٞبن الناصر ا٢بكمى كعمريه ثبلثه كعشركف سنة، كقد كانٍت األندلسي مضطربةن ٛبوجي 
بالثوراًت، فكانٍت ىناؾ ثورةي ابن حفصوف، كقد ٛبكنى من السيطرًة على أغلًب جنوًب األندلًس، 

كفيها  من أمنع معاقل الثورةكىي  طليطلة،ككانت ىناؾ ثورةي حاكًم إشبيليا، ككانت ىناؾ أيضا 
كما كاف ىناؾ ىجمات نصارل الشماؿ على ببلًد   ،ليٌب بن الطربيشة كىو من زعماء ا٤بولدين

 ا٤بسلمْب، كقد عاثوا فيها فسادان.
فبدأ بثورة ابن حفصوف فقادى ٞبلةن بعد شهرين من توليو ا٢بكم، كاسَبد مدينة استجو الٍب كانت 

كاسَبد كذلك سبعْب حصن من حصوف عمر  من أحصًن مدًف األندلس، مث اسَبدَّ مدينةى جياف،
بن حفصوف، كقد استمر سنوات يف اسَبداد بقيًة ا٤بدًف األندلسية، حٌب تويف عمر بن حفصوف، 

 فقاتل عبد الرٞبن الناصر أبناءه من بعده حٌب قضى عليهم ٝبيعا.
إذل كقضى كذلك على ثورًة حاكم إشبيليا مث حاصر طليطلة حٌب سلمت ا٤بدينة لو، مث ٙبرؾ 

الشماًؿ فأدب ا٤بتمردين من حكاـ مشاؿ األندلس، كما حرؾ ا١بيوش لنصارل الشماؿ كخاضى 
معهم معارؾى قويةن حٌب طلبوا ا٥بدنة كالصلح منو، كقد بلغٍت قوةي الدكلًة اإلسبلميًة يف عهدًه أفَّ 

ـى نصارل الشماؿ كانوا يطلبوف أحيانا التدخل ٢بلٍّ مشاكًلهم.  (ُ)حكا

ـ( أعلن عبد الرٞبن الناصر ا٣ببلفةى األندلسية فأهنى بذلك عهد ِٗٗ-ىػُّٔكيف سنة )
.  اإلمارًة، كقد استمر حكمي الناصًر نصفى قرفو

ه ابنيو ا٢بكم الثاين  ـ( ككاف ٕٔٗ-ُٔٗ-ىػّٔٔ-ّٓٓ) -ا٤بستنصر باهلل  -كتوذل ا٣ببلفةى بعدى
بتةو، كحدكدىا آمنةن كمتمتعةن أبوه قد أعده ٥بذا ا٤بنصًب، ككانت األندلسي مستقرةن على أسسو ثا

 بالتقدـً كالعمراًف الزاىر.
                                                

 .ُّٔالتاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبد الرٞبن ا٢بجي،ص انظر:  ُ))
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كبعدى كفاًة ا٢بكًم توذل ابنيو ىشاـ كلكنو كاف صغّبان فتوذل مقاليد ا٢بكم ا٢باجب بن أيب منصور، 
ككاف ٰبكمي باسم ا٣بليفًة كقد كاف قوينا كحازمنا ك٦باىدان كاف يغزك النصارل مرتْب كل سنةو، 

(، ـََُُ-ٕٔٗػ= ىِّٗ -ىػ ّٔٔمن سنة )باسم ا٣بليفة ور ٰبكم ا٤بنص ا٢باجبي  كاستمر
ػ ىّٗٗ -ىػ ِّٗكاستخلف على ا٢بجابة ابنو عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور فتوذل ا٢بجابة من سنة )

 أك مرتْب يف ببلدً  مرةن  عاـو  يف كلٍّ  ٯباىدي  ، فقد كافى يف ا١بهادً  (، ككاف كأبيوً ـََُٖ-ََُُ=
، كبعد كفاتو توذل أخوه عبد الرٞبن ا٤بلك بن ا٤بنصور ٰبكم من كراء الستار النصارل، كظل عبدي 

 ـ(.ََُٗ-ىػََْبن ا٤بنصور لكنو قتل كٗبقتلًو تنتهي ا٣ببلفةي يف األندلًس عاـ  )
لقٍد كافى عصري ا٣ببلفًة األمويًة العصري الذىيب للمسلمْب يف األندلس يف شٌب اَّاالًت، فنجد يف 

لدفاع عن ا٤بسلمْب قد بلغت دكلةي ا٤بسلمْب من القوًة كا٤بكانة بْب دكؿ النصارل جانًب ا١بهاًد كا
 يف أكركبا حٌب أهنم كانوا ٱبطبوف كدىا.

لك الناصر ا٤بأف  كاحدو  ابن حٌياف كغّبي  ذكرى فقد ذكرى ا٤بقرم  يف كتابو نفح الطيب فقاؿ: ) 
، كازدلفت إليو تطلب مهادنتو  باألندلس كاف يف غاية الضخامة كرفعة الشأف، كىادتو الرـك

كمتاحفتو بعظيم الذخائر، كدل تبق أٌمة ٠بعت بو من ملوؾ الرـك كاإلفر٪بة كاَّوس كسائر األمم 
إال كفدت عليو خاضعة راغبة، كانصرفت عنو راضية، كمن ٝبلتهم صاحب القسطنطينية 

 (ُ)(.العظمى، فأنٌو ىاداه، كرغب يف موادعتو

٘بديدي جامعي قرطبة، كجلبي ا٤باًء لو من عْبو ٔببًل قرطبة، كبناء عددو من كيف ا١بانًب العمراين مت 
 ا٤بدًف للمسلمْب منها: مدينة الزىراء كمدينة الزاىرة كمدينة سادل.

                                                

 .ّٔٔ/ُنفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم،  ُ))
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كيف ا١بانًب العلمي كثرٍت ا٤بدارسي كعيمٍّرٍت الدكري بالكتًب، ككثير اإلنتاجي العلمي كيشهد لذلك 
كافى للحكًم مكتبةن تضمي أربعمائة ألف ٦بلدو، كعيدٍت مكتباتي   ا٤بكتبات العامة كا٣باصة، فقد

 (ُ)األندلًس العامًة حوارل سبعْبى مكتبة.
 
 

  

                                                

 .ّّٖانظر: التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبد الرٞبن ا٢بجي،ص   ُ))
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 م(: ٜٓٔ-ٜٓٓٔىـ)ٗٛٗ-ٓٓٗالفرع الخامس: عصُر الطوائف ويبدأ من 
سنواته صعبةه من الفرقًة  –بعد ذىاًب ا٣ببلفًة كانتهاًء حكًم أسرًة بِب عامر  –عاشٍت األندلس 

ـ( َُُّ -ىػ ِِْحٌب )سنة  –كالتنافس، حاكؿى عدده من أىًل ا٢بلٍّ كالعقًد من األندلسيْب 
استمرار كحدة األندلس، كإعادة ا٣ببلفة، كبذلوا يف ذلك ا١بهوًد الكبّبة، دكف جدكل،  –

ـي دكًؿ ال طوائًف، فأعلنى أىلي قرطبة، فانتابٍت األندلسي حالةى مريعةن تبعثي على األسى، كبدأ قيا
 (ُ)كعلى رأسهم أبو ا٢بـز جهور بن ٧بمد بن جهور إلغاءى ا٣ببلفًة.

٩بالكه أك دكيبلته مستقلةه، ٰبكم كبلن منها أمّبه  –يف عدد من مناطق األندلس  –قامت  
أك مستقله عن غّبه من األمراء، قيسمت األندلسه إذل سًت مناطق رئيسة، تضم  كل  منها إمارة 

ـي ىذه  –أحيانان  –أكثر، حٌب بلغٍت ٝبلةي عددىا  عشرين إمارة، كقد سعى بعض حكا
 الدكيبلت ليضم إذل ملكًو ما ٙبت يد غّبًه.

قامت يف ىذه الفَبًة يف األندلس عدةي دكيبلت، كىذه الدكيبلتي تفاكتت يف ا٤بساحًة كالقوة، كما 
أسرة ما، يتوارثها  –يف األغلب  –منها  تفاكتٍت مدةي حكمها، كقد توزعٍت األندلس كحكم كبلن 

 أك يكوف ىناؾ ٦بلس شورل. –أحيانان  –أبناؤىا كيستعينوف بغّبىم 
كقد كافى لكل حاكمو كزراءه ككتابىو، كقضاتو كقوادىه، كترددت حدكدي كل ٩بلكة من ا٤بمالك  بْب 

 نصرانية.مدٍّ كجزر؛ كيرجعي ذلك إذل نزاعها فيما بينها أك نزاعها مع إسبانية ال
كقد تتواذل أسرتاف ٢بكم إمارة كاحدة بعدى إخضاًع التالية لسابقتها، كما حدث ٤بملكة بلنسية 
الٍب حكمها بنو ذم النوف بعد العامريْب، كقد يتوذل شخصه ما السلطةى لفشًل آخر يف ا٤بهمة،  

 كما حدث البن جحاؼ يف بلنسية.

                                                

 .َِ/ِاإلسبلـ يف األندلس،٧بمد عبداهلل عناف، ص  انظر:  دكلةُ))
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النهايات الٍب انتهت إليها على يد ا٤برابطْب  دل تقم ىذه الدكيبلتي يف كقتو كاحدو، كإف كانت 
 كانت متفاكتة كإف تقاربت.

 كىذه بعض دكيبلت أك ٩بالك الطوائف ا٤بهمة: 
 ٩بلكة سرقسطة، الثغر األعلى: بنو ىود. -ُ

 إمارة قرطبة، كسط األندلس: بنو جهور. -ِ

 ٩بلكة طليطلة، الثغر األكسط: بنو ذم النوف )دنوف = ذنوف(. -ّ

 الثغر األدىن: بنو األفطس.٩بلكة بطليوس،  -ْ

 ٩بلكة إشبيلية، غريب األندلس: بنو عباد. -ٓ

 ٩بلكة بلنسبة، شرقي األندلس: تداك٥با عدد من األسر. -ٔ

 (ُ)٩بلكة غرناطة، جنويب األندلس: بنو زيرم. -ٕ
سقطت بعضي ا٤بدًف كالقواعًد األندلسيًة بيًد دكؿو إسبانية، كالٍب بدأ توسعيها يف ىذا الوقت 

ذ األراضي اإلسبلمية، فتمَّ االستيبلءي على طليطلة كدل يسَبدىا ا٤بسلموف بعد ذلك، ٗبهاٝبة كأخ
ينقلي ا٤بقرم يف )نفح الطيب( قوؿى بعض ا٤بؤرخْب:)أخذ األذفونش طليطلة من صاحبها القادر 
باهلل بن ا٤بأموف ٰبٓب بن ذم النوف، بعدى أف حاصرىا سبعى سنْب، ككاف أخذه ٥با يف منتصف ٧بـر 

 (ِ)ـ(.َُٖٓىػ = ْٖٕسنة 
بعدى نزكؿ النكبة باألندلًس اإلسبلمية بسقوط طليطلة كما حو٥با، تصور ملك قشتالة أفَّ أمراءى 
الطوائًف كافة غدكا رىن إشارتو، كطوع بنانو، كبدأ يسعى ألخذ ما ٙبت أيديهم بكل كسيلة، 

ابن بساـ يف كصفو ٥بذه  فعاث فسادان يف ببلد ا٤بسلمْب، دكف التزاـ بعهد، أك صيانة ٣بلق يقوؿ

                                                

 .ّّٖ-ِّٖانظر:  التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجي،ص ُ))
 .ِّٓ/ْنفح الطيب،٧بمد بن أٞبد ا٤بقرم، ص  ِ))
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٢بْبى استقرارًه بطليطلة كاستكربى، كأخلَّ ٗبلوؾ  –قصمو اهللي  –ا٢بالة: )كعتا الطاغية األذفونش
الطوائًف يف ا١بزيرة كقصر، كأخذ يتجُب كيتعتب، كطفق يتشوؼ إذل انتزاع سلطاهنم، كرأل أهنم 

 (ُ)قد دخلوا بأٝبًعهم ٙبتى عصاهي(.
لؤلندلس دكلةن إسبلميةن قويةن يف  –جلت قدرتو  –لى ىواه، فقد قيضى اهلل لكن األمورى دل ٘بًر ع

عدكًة ا٤بغرًب، تقدمت ٢بمايًة األندلًس كإنقاًذىا من سوًء ا٢باؿ، تلك ىي دكلة ا٤برابطْب الٍب 
 أعانٍت األندلس يف ٧بنًتها.

زل اهلل أمّب فكما يقوؿ ابن بساـ يف الذخّبة: )فا٢بمدي هلل موىن أيده، كمبطل كيده، كج 
ا٤بسلمْب، كناصر الدين، أبا يعقوب يوسف بن تاشفْب، أفضل جزاء احملسنْب، ٗبا بل من رماؽ، 
كنفس من خناؽ، ككصل ىذه ا١بزيرة من حبل، ك٘بشم إذل تلبية دعائًها، كاستنقاذ ما ُّا من 

 (ِ)ا٤بْب(.حزفو كسهل، حٌب ثل عركش ا٤بشركْب، كظهر أمر اهلل كىم كارىوف كا٢بمد هلل رب الع
كخبلؿ ىذًه األحداًث بدأٍت  فكرةي االستعانًة باإلخوًة ا٤برابطْبى يف العدكًة ا٤بغربية، حيثي أقاموا 

مشهوران بتقواه كجهاده  –يف ذلك الوقت  –فيها دكلةن ٦باىدة، ككاف يوسف بن تاشفْب أمّبىا 
 كقوتو كحسن إدارتًو كسياسًتو.

اءي كالفقهاءي ككثّبه من الناس، منهم ا٤بعتمد بن عباد، اٚبذ فعقد يف قرطبةو اجتماعان حضره الزعم
 الطوائفً  ملوؾً ل أغلبي كرأفيو قرار ا٤بوافقة على استدعاء ا٤برابطْب إذل األندلسً للنصرة، 

باألندلس ما عـز عليو من ذلك فمنهم من كتب إليو كمنهم من شافهو، كلهم ٰبذره سوء عاقبة 
السائرة مثبلن:  )رعي ا١بماؿ خّب من رعي ا٣بنازير، أم أف كونو ، فأجاُّم ا٤بعتمد بكلمتو ذلك

                                                

الدار العربية للكتاب، ليبيا ، إحساف عباس: ٙبقيق ،أبو ا٢بسن علي بن بساـ الشنَبيِب، الذخّبة يف ٧باسن أىل ا١بزيرةُ))
 .ُٕٔ/ٕـ، ص  ُُٖٗ- ُ الطبعة، تونس –

 .ُٗٔ/ٕمرجع سابق، ص ِ))
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مأكوالن البن تاشفْب أسّبان يرعى ٝبالو يف الصحراء، خّب من كونو ٩بزقان البن فردلندا أسّبان يرعى 
 (ُ)خنازيره يف قشتالة(.

عبوًر الوفًد إذل عندىا دعا ا٤بعتمدي كىمىٍن كافقو من ملوًؾ الطوائًف، كاجتمعوا الٚباًذ ترتيباًت 
العدكة كدعوة أمّب ا٤بسلمْب ابن تاشفْب، الذم استجاب ٥بم، كأعلنى ا١بهادى يف سبيًل اهلل، 

 ـ.َُٖٔىػ = ْٕٗكإعبلء رايتو، كإنفاذان ألخوًة الدين، فكانت معركةي الزالقًة سنة 
ذلك، كقد ككافى عددي ا١بيش النصراين ٟبسْب ألفان أك يزيد، ككاف ا١بيشي اإلسبلمي أقل من 

إذل النصًف.  (ِ)يصل ي
ـ( َُٖٔىػ= تشرين األكؿ سنة ْٕٗفلما كاف صباحي ا١بمعة الثاين عشر من رجب سنة )

ككاف أمّبي ا٤بسلمْب يوسف بن تاشفْب قد جلبى مع  زحفى األذفونش ٔبيشو على ا٤بسلمْب،
، فكانت ذات نفع، كدارت ا٤بعركةي حاميةى الوطيس،  عنيفة ا٢بركة، جيشًو إذل األندلس ا١بماؿى

 ظهرت فيها براعةي ا١بيش اإلسبلمي كالقائدين ابن عباد كابن تاشفْب.
كما إف حلَّ ا٤بغربي حٌب اضطر األذفونش كقد أصيب ىو نفسو، إذل االنسحاب حفظان ٢بياة من 
بقي من جنوده، كطورد الفاركف يف كل مكاف، حٌب دخل الظبلـي، فأمر ابن تاشفْب بالكف، 

 عركةي يومان كاحدان.كقد استمرت ا٤ب
كيصف ابن األثّب ىذه ا٤بعركة بقولو: )ككضع فيهم ا٤بسلموف السيف فلم يفلت منهم أحد، ك٪با 
الفونش يف نفس يسّب، كجعل ا٤بسلموف من رؤكس القتلى أكومان كثّبة فكانوا يؤذنوف عليها إذل 

 (ّ)أف جيفت فأحرقوىا(.
                                                

 .ِٖٖ/ُالركض ا٤بعطار يف خرب األقطار، ٧بمد بن عبداهلل ا٢بمّبم، ص  ُ))
الناشر:دار ،تدمرم أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر عز الدين ابن األثّب،ٙبقيق: عمر عبد السبلـ، لكامل يف التاريخاِ))

 .َّٗ/ٖ، ص ـُٕٗٗىػ / ُُْٕالطبعة: األكذل، ، لبناف –الكتاب العريب، بّبكت 
 .َّٗ/ٖمرجع سابق، ابن األثّب، ص   ّ))
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متجهْب إذل  –مثخنْب جراحان  –فارس كتسلل يف الظبلـ مع اإلذفونش حوارل ٟبس مائة 
 (ُ)طليطلًة حيث تويف أكثرىم يف الطريق، كدل يدخل معو طليطلة إال حوارل مائة فارس.

كانت الزالقةي يومان مشهودان من أياـً اإلسبلـ، كىي ال تعِب فقط كف عدكاف اإلذفونش 
ا أنعشت النفوس، كقوت )السادس( كرد جيًشو خاسران، أك انتصاران يف معركة فهي فضبلن عن أهن

اآلماؿ، فقد مهدت إليواء األندلًس كانضماًمها إذل سلطاف ا٤برابطْب، كأعانت يف مدٍّ عيٍمًر 
 (ِ)اإلسبلـً يف األندلس ألربعة قركف أخرل.

كمعى تفٌرؽ ا٤بسلمْب كتشتتهم يف عصر ملوًؾ الطوائف، إال أنو كاف ىناؾ هنضةه علمية خبلؿ 
 -دًف األندلسية، كظهر ىناؾ عدده من العلماًء من أمثاًؿ ابن حزـو ىذه الفَبة يف ٨بتلف ا٤ب

كقد كاف لو جهوده يف نصًح  -الفقيو  -كأيب الوليد الباجي   -صاحب ا٤بؤلفات العلمية الغزيرة
ملوًؾ الطوائف كدعوهتم إذل التوحًد ضد النصارل كالدفاع عًن اإلسبلـً كما ذكر عنو ابن بساـ: 

، فقاـ من تلك األسبابً  ما انبتى  أىل ا١بزيرة بصلةً  ، كمشى بْب ملوؾً تسابً و باالحرفع صوتى )ف
ـى   كعكف على أطبلؿو  يف عظاـو ناخرة مؤمن آؿ فرعوف لو صادؼ أ٠باعان كاعية، بل نفخى  مقا

منهم يف ظاىر أمره لقيو بالَبحيب، كأجزؿ حظو بالتأنس  دائرة، بيد أنو كلما كفد على مهلكو 
 - رٞبو اهلل - و، كما كاف أفطن الفقيوو، كيستثقل طلعتى يستجهل نزعتى  لباطنً كالتقريب، كىو يف ا

 (ّ)(.، كمذنبان يتوببأمورىم، كأعلمو بتدبّبىم، لكنو كاف يرجو حاالن تثوبي 

                                                

 .ُِٗ/ُانظر: الركض ا٤بعطار، ٧بمد بن عبداهلل ا٢بمّبم، ص  ُ))
 .َْْن ا٢بجي،ص انظر: التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبِ))
 .ٔٗ-ٓٗ/ّالذخّبة يف ٧باسن أىل ا١بزيرة، علي بن بساـ الشنَبيِب، ص  ّ))
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أىبيو  افكالذم قاؿ فيو ابن األبار: ) -أيب عبيد البكرم-كمن علماء األندلس يف تلك الفَبة   
ـ كتواليفو قبلئد يف أجياد كىو من مفاخر األندلس كرمعبيد اٍلب ، (ُ)األياـ( أحد الرؤساء اأٍلىٍعبلى

 ككذلك من ا٤بؤرخْب ابن حياف كابن بساـ.
ككاف ملوؾي الطوائف يتنافسوف فيما بينهم يف إكراـ العلماًء كاألدباء، يف شٌب الفنوًف فنجد ببلد  

صاحب ا١بداكؿ  -أمثاؿ الزرقاين القرطيب طليطلة اشتهر فيها علماء الفلك كالزراعة من 
كيف إمارة سرقسطة كاف ا٤بقتدري بن ىود كابنو ا٤بؤٛبن ككاف من علماًء الفلسفًة  -الفلكية

 كالرياضيات، كعند بِب عباد يف إشبيلية كافى ببلطيهم مقصدى الشعراء كاألدباء.
األندلس إذل حكم  كقد كانت هنايةي ملوؾ الطوائف على يد يوسف بن تاشفْب حينما ضمَّ 

  .ـ(َُُٗىػ = ْْٖا٤برابطْب عاـ )

                                                

الناشر: دار ، : الدكتور حسْب مؤنس،ٙبقيقابن األبار، ٧بمد بن عبد اهلل بن أيب بكر القضاعيالبلنسي، لة السّباءا٢ب ُ))
 .ُٖٓ/ِ، ص ـُٖٓٗالطبعة: الثانية، ،القاىرة –ا٤بعارؼ 
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 م(: ٕٙٔٔ-ٜٔٓٔىـ )ٕٓ٘-ٗٛٗالفرع السادس: عصُر المرابطين ويبدأ من 
لذا  -إحدل بطوف صنهاجة من الربانس -يرجعي تأسيسي الدعوًة كالدكلة ا٤برابطية إذل قبيلة ٤بتونة 

 كاللمتونيْب.تيسمى الدكلةي ا٤برابطية أيضان بالدكلة اللمتونية 
أمّب جدالة )كدالة شقيقة ٤بتونة،  -كتعودي بدايةي نشأًة دكلًة ا٤برابطْب إذل ٰبٓب بن إبراىيم ا١بدارل 

كبطن أخرل لصنهاجة(، توجو ٰبٓب يف ٝباعةو إذل ا٢بج، مستخلفان ابنو إبراىيم، كعرجوا يف 
ـ، كاتصلوا ىناؾ بأيب َُْٖىػ = َْْعودهتم على القّبكاف لبلستماع إذل بعض علمائًها سنة 

عمراف موسى بن عيسى بن أيب حاج شيخ ا٤بذىب ا٤بالكي، كطلبوا منو أف يرسلى معهم عا٤بان 
يفقههم يف الدين، النقطاًعهم يف الصحراء، فأرسلى معهم عبد اهلل بن ياسْب ا١بزكرل كصحبهم 

ـى اب ن ياسْب رباطان، كالتف إذل ببلدىم، كبدأ يفقو الناسى يف دينهم، كيعلمهم شريعةى رُّم، أقا
حولو ٝباعة انقادت لو، مستوعبةن ىذا الفهم ك٨بلصة لو، كبلغى عدديىم حوارل ألف رجل، فأطلق 

 عليهم اسم )ا٤برابطوف(.
كخلف  –ٰبٓب بن عمر بن إبراىيم  -كاف ٩بن التفَّ حوؿى عبد اهلل بن ياسْب زعيم قبيلة ٤بتونة 

ككاف  -أبو بكر بن عمر -أخوه  –ـ(َُٓٓك أ َُْٓ=  ْْٕأك  ْْٔبعد كفاتو ) –ٰبٓب 
كحْب بدأت العقباتي يف كجو ىذه الدعوة، دافعوا عنها  ،مثاالن لئلخبلًص كالتضحية –كأخيو   –

ضد من كقفى يف طريقها يهددىا، كانطلقى من رباط ابن ياسْب تيارىا فتيان قويان، مث أقاـ تلكى 
 (ُ)الدكلة.

قاعدهتم  القبلةً  وفة كغّبىا من القبائل ا٤برابطية، يف ببلدً بْب ٤بتونة كمسٌ  ا٣ببلؼي  ك٤با كقعى 
ا٤بغرب إذل ابن عمو  فً ؤك بشعهد ى ك بنفسو لتبليف األمر،  بالصحراء، كاعتـز أبو بكر أف يسّبى 

 كلقي يوسف إذل ا٤بغربً  حينما عاد بعد إٛباـ مهمتو يف الصحراءً ك ىػ(، ّْٓيوسف بن تاشفْب )
                                                

 .ِْٓ- ُْٓالتاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجي، ص  انظر:ُ))
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تنازؿ عن القيادًة ليوسف  سلطانو كقوتو، (، كرأل من عظمةً ـَُِٕ- ىػْٓٔ)سنة  بن تاشفْب
نواحيو، كأنشأ  معظمى  أف ٱبضعى  كاستطاعى  ،ا٤بغربً  عِب من جانبو بإٛباـ فتوحً بن تاشفْب، الذم 

ا٤بَبامية الٍب  لؤلقطار ا٤بغربيةً  ٤بلكو، كعاصمةن  ـ( لتكوف قاعدةن َُٗٔ -ىػ ِْٔمرٌاكيش ) مدينةى 
 (ُ).لو افتتاحها متَّ 

 جهادىم في األندلِس: 
قامٍت دكلةي ا٤برابطْب يف الببلًد ا٤بغربية على أسًس إسبلميةو كا٢بكم ٗبا أنزؿى اهلل، ككافى أمّبي 

أبرز أمراًء ىذه الدكلة، مث اختط يوسف مدينة مراكش سنة  -يوسف بن تاشفْب  -ا٤بسلمْب 
دان، كحْب سقطٍت ـ، متخذان إياىا عاصمةى الدكلة، كأسسى قصبة كمسجَُِٔىػ = ْْٓ

ـ، ا٘بهت األنظاري صوبى عدكًة ا٤بغرًب مستنجدةن بإخواهنم ْٖٕىػ = ْٖٕطليطلة يف احملـر سنة 
ا٤برابطْب، كلىب أمّبىم النداء، فعرب ا١بيش ا٤برابطي إذل األندلًس ٦باىدان يف سبيل اهلل، ككانٍت 

ارل على أعقابو خاسران ـ، كرد ا١بيش القشتَُٖٔىػ = ْٕٗمعركةي الزالقة يف شهر رجب سنة 
 ٩بزقان، ككاف نصران عزيزان.

ـ، كليًقبى يوسف بن تاشفْب َُٖٔىػ = ْٕٗعادى ا١بيشي ا٤برابطي إذل ا٤بغرب يف شعباف سنة 
 )أمّب ا٤بسلمْب( بعد معركًة الزالقة الشهّبة.

ـ(، كتوجو بقوتو إذل َُٖٖ -ىػ ُْٖكعربى يوسف بن تاشفْب مرة أخرل  إذل األندلس )سنة 
حصن ليط، ك٢بقى بو عدد من ملوًؾ الطوائف بقواهتم كضربوا ا٢بصارى حوؿى ا٢بصًن، لكن دل 
يتمكنوا من فتًحو، مث آثر يوسف االنسحاب، حْب علمى ٗبجيًء الفونش ٔبيشو، كعاد يوسفي 

 إذل ا٤بغرًب كترؾ يف األندلس حاميةن،  كما فعل بعد معركًة الزالقًة.

                                                

 .ّٖ/ّانظر: دكلة اإلسبلـ يف اإلندلس، ٧بمد عبداهلل عناف، ص ُ))
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، الطوائفً  العميقة بْب ملوؾً  اكتشاؼ ا٣ببلفاتً  ا٤برابطْب إذل األندلسً أمّب  عبورً  من نتائجً  ككافى 
 ، باإلضافةً من جديدو  الٍب توحدىا ظاىريان ٨باطر اإلسباف، إال أنو سرعاف ما تعود ىذه ا٣ببلفاتي 

فكاف على  -ملك قشتالة -السادس  شلفوناملوؾ الطوائف ك  إذل التعاكف السرم بْب بعضً 
 لئلسباف، أك أف يعتمدى  فريسةن  ا٤بعركة كيَبؾ األندلسى  من ميدافً  يوسف بن تاشفْب أف ينسحبى 

، كجهز جيشان الطوائفً  ملوؾً  خلعى  و فقط ٤بواصلة ا١بهاد، كيتطلب ىذا األمري كقواتً  على نفسوً 
ا٤برابطية  اتي سيطرت القو ـ، ك ََُٗىػ = ّْٖيف أكائل سنة  –للمرة الثالثة  –كعرب األندلسى 

 :تباعان  على ىذه ا٤بمالكً 
 -ّْٖـ، كعلى ٩بلكة إشبيلية عاـ ََُٗىػ/ّْٖغرناطة عاـ  فسيطرت على ٩بلكةً 

ـ، كعلى ٩بلكة مرسية عاـ َُُٗىػ/ْْٖـ، كعلى ٩بلكة ا٤برية عاـ َُُٗىػ/ْْٖ
ـ، كعلى إمارة البونت عاـ َُٓٗىػ/ْٖٖـ كعلى ٩بلكة بطليوس عاـ َُُٗىػ/ْْٖ
ـ، كعلى َُُْىػ/ْٕٗـ، كعلى إمارة شنتمرية الشرؽ )سهلة بِب رزين( عاـ َُُّىػ/ْٔٗ

قامت ُّا  كبّبةو   جهودو  بعدى  كقد ٛبت ىذه السيطرةي  (،ـَُُُىػ/َّٓ)٩بلكة سرقسطة عاـ 
 ملوؾ الطوائفً  ا٣بطر اإلسباين ا٤بساعد ٤بلوؾ الطوائف أكالن، كٗبقاكمةً  ا٤برابطية يف مقاكمةً  القواتي 

 (ُ).للقوات ا٤برابطية ثانيان الذين تصدكا 
 ـ(.َُُٔأيلوؿ = سبتمرب  ِىػ = ََٓتويف يوسف بن تاشفْب أكؿ احملـر سنة )

ليخلفو؛ ٤با  -عليان  - -يوسفي  –أباه يـو كفاتو، كأيخذت لو البيعةي، كاختار  -عليٌّ  –خلفى 
يتمتع بو من النباىة كا٢بـز كالتقول، ككاف مقتفيان سّبةى كالده كعرب يف السنة األكذل من حكمو إذل 

 األندلس ٦باىدان.

                                                

د ناطق صاحل  -د عبد الواحد ذنوف طو  -د خليل إبراىيم السامرائي انظر:  تاريخ العرب كحضارهتم يف األندلس، ُ))
 .ِٔٓ/ُ، ص مصلوب
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ـ توذل ابنيو تاشفْب ُُِْىػ = ّٕٓك٤با توىف علي بن يوسف بن تاشفْب يف شهر رجب سنة 
 من جهود ا٤برابطْب يف ا٤بغرب يف مقاكمة ا٤بوحدين.حكمى الدكلة ا٤برابطية، كذىبى كثّبه 

ـ، توذل ا٢بكم بعده ابنو أبو إسحاؽ إبراىيم، ُُْٓىػ = ّٗٓتويف األمّب ا٤برابط تاشفْب سنة 
ـ يقتل إبراىيم، كينتهي ُُْٕىػ = ُْٓكقد كاف صغّبان، كبعد عامْب من ىذا التاريخ يف شواؿ 

 ًب كاألندلس سواء.حكم ا٤برابطْب لّبثو ا٤بوحدكف يف ا٤بغر 
اتسم عهدي ا٤برابطْب يف األندلس بعودًة ركح ا١بهاد ضد النصارل، كالوحدة بعد ما تشتتوا يف 
عهًد ملوًؾ الطوائًف، كقد أظهر جهادي ا٤برابطْب يف األندلس صدؽى دعوهًتم كنصرهتم لئلسبلـ 

 كا٤بسلمْب.
لكثّبي من العلماًء يف فنوفو ٨بتلفةو، كاف من كاستمرٍت ا٢بركةي العلمية يف التأليًف كالكتابة فويًجدى ا

ضمنهم خلف بن عبد ا٤بلك بن بشكواؿ، كقد بلغت تصانيفو ٟبسْب مصنفان، كالقاضي أبو 
الوليد قاضي ا١بماعة بقرطبة، ككذلك أبو ٧بمد عبداهلل بن ا٢بجارم صاحب كتاب )ا٤بسهب يف 

 فضائل ا٤بغرب(.
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 م(:ٖٕٕٔ-ٕٙٔٔىـ)ٕٓٙ-ٕٓ٘من عصُر الموحدين ويبدأ  الفرع السابع:
ىػ = ِْٓ - ْٖٓكافى الزعيمي األكؿ للموحدين ىو أبو عبد اهلل ا٤بهدم ٧بمد بن تومرت )

ينتسب إذل قبيلة ىرغة من مصمودة )الربانس(، الٍب تسكن منطقة السوس، ، ـ(ُُِٗ-َُِٗ
 جنوب ا٤بغرب.

مث عادى إذل الشماًؿ اإلفريقي، كبدأ  كقد رحلى يف طلًب العلًم إذل األندلًس قبلى ٛباـ القرف ا٣بامس
دعوةى الناس إذل التمسًك بالدين كتطبيقو، ككاف قد التحقى بو عبد ا٤بؤمن بن علي الكومي كأصبح 

 من رجالًو ا٤بعتمدين.
ـ، كأكصى باألمر ُُِٗىػ = ِْٓمث كقعٍت ا٢بربي بينهم كبْب ا٤برابطْب كتويف ابن تومرت سنة 

م أنفقى سنوات يف حرب ا٤برابطْب حٌب دخل ا٤بوحدكف مدينة فاس من بعدًه لعبد ا٤بؤمن، الذ
 ـ كمدينة مراكش يف السنة التالية، حيث اٚبذكىا أيضان عاصمةن ٥بم.ُُْٓىػ = َْٓسنة 

أقبلت الوفودي األندلسية ا٤بتعددة إذل ا٤بغرًب تدعو عبد ا٤بؤمن إذل األندلس، كتستنصره للجهاد 
ـ، إلزالة ما بقى فيها ُُْٔىػ = ُْٓا٤بوحدكف إذل األندلس سنة فيو،كاف أكؿي جيشو أرسلو 

، مث خضعٍت مناطقي أخرل للموحدين مثل بطليموس كشنمَبية كقادس  للمرابطْب من سلطافو
 كشلب.

من األموًر الٍب أىتم ُّا ا٤بوحدكف توفّبى قوةن دفاعية كافية لؤلندلس، جعلت غرناطة مركزان دفاعيان 
ىػ = ٕٓٓقويان حشدت ٥با اإلمكانات، كما نقلت العاصمةى من إشبيلية إذل قرطبة سنة )

هيز لرد ـ(، الٍب اعتربت مستقران للجيوش ا٤بوحدية، مث بدأ أمّبي ا٤بوحدين عبد ا٤بؤمن بالتجُُِٔ
عدكاف إسبانية الشمالية على األندلس، فجهز جيشان ضخمان، كسار بو من مراكش العاصمة إذل 
مدينًة الرباط )رباط الفتح(، لكن عبدى ا٤بؤمن مرض ا٤برض الذم تويف فيو يف اليـو العاشر من 
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سنة، بويع البنو  ّّـ(، بعد حكم داـ أكثر من ُُّٔىػ = مايو ٖٓٓٝبادم اآلخرة )سنة 
 أيب يعقوب يوسف، كىو يف مدينة سبل )قرب الرباط(.

ـ عربٍت ٞبلةه عسكرية إذل األندلًس لتعزيز دفاعاًت بعًض ا٤بناطق ُُٓٔىػ = َٔٓيف سنة 
األندلسية ضد إسبانية الشمالية، كقد استمرت ا٤بواجهاتي بْب ا٤بوحدين كنصارل إسبانيا بْب كرٍّ 

ا٤بوحدكف ٞبلةن للتوجو إذل األندلس، فتمَّ العبوري إليها يف كفرٍّ حٌب كانت كقعةي األرًؾ فقد أعدَّ 
ـ( بقيادة األمّب ا٤بوحدم يعقوب ا٤بنصور ُُٓٗىػ = حزيراف = يونيو ُٗٓٝبادم اآلخرة سنة )

–متجهان إذل إشبيلية العاصمة، ا٘بو للقاء ٝبوع الفونش الثامن يف مكاًف ا٤بعركة ككاف يسمى 
 ـ.ُُٓٗىػ = ُٗٓالٍب ٞبلت ا٠بو سنة  -األرؾ 

كحكي أف الذم حصل لبيت ا٤باؿ من كقد ىيزًمت جيوشي الفونش كغنم ا٤بسلموف غنائم كثّبة )
صر ٥با عدد، كدل يسمع بعد دركع اإلفرنج ستوف ألفان، كأما الدكاب على اختبلؼ أنواعها فلم ٰبي 

 (ُ)(.قعة الزالقةكقعة الزالقة ٗبثل كقعة األرؾ ىذه، كرٗبا صرح بعض ا٤بؤرخْب بأهنا أعظم من ك 
كيف عهًد األمّب ٧بمد ا٤بلقب بالناصر لدين اهلل، ٤با عادى الفونش الثامن إذل عدكانو على األندلس 

 ـ(.ُُُِىػ = َٕٔ٘بهز الناصر، كعرب إذل األندلس )سنة 
ـ، كانت معو جيوش ُُِِىػ = َٗٔالتقى الناصري بالفونش الثامن عند حصن العقاب سنة  

دكؿ أكركبا، الٍب توذل البابا أنوصاف )أنوسنت الثالث( تشجيعها على  صليبية من عددو من
 ا٤بشاركًة يف حرًب ا٤بسلمْب يف األندلس.

انتهى اللقاءي ُّزٲبًة جيًش الناصر، كمقتل أغلًب ا١بيش ا٤بسلم كاستوذل النصارل على أكثر  
كتاًب   صاحب األندلس بعدىا،كما ذكر ذلك ا٤بقرم فيما ٰبكيو عن ابن أيب زرع الفاسي 

ٝبعان اشتمل على ستمائة ألف مقاتل  كدخلو  فإنو ٝبعى ) "الذخّبة السنية يف تاريخ الدكلة ا٤برينية"
                                                

 .ِّٖ/ْنفح الطيب، أٞبد ٧بمد ا٤بقرم، ص  ُ))
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اإلعجاب بكثرة من معو من ا١بيوش، فصاؼ اإلفرنج، فكانت عليو كعلى ا٤بسلمْب كقعة 
لس بعدىا، كدل العقاب ا٤بشهورة الٍب خبل بسببها أكثر ا٤بغرب، كاستوذل اإلفرنج على أكثر األند

يسّب جدان،دل يبلغ األلف فيما قيل، كىذه الوقعة ىي  عددو  ينج من الستمائة ألف مقاتل غّبي 
 (ُ)(.على األندلس بل كا٤بغرب ٝبيعان  الطامةي 

ـ(، كمدان من نتيجًة معركة ُُِّىػ = َُٔمث عادى الناصر إذل مراكش حيث تويف سنة )  
 كلة ا٤بوحدية كاهنيارىا.العقاب الٍب عيدت نذيران با٫ببلؿ الد

كمعى ضعًف األمراء ا٤بتأخرين يف دكلة ا٤بوحدين كازدياد قوة ٩بالك النصارل اإلسباف خسرت 
 األندلس عددان من ا٤بدف الرئيسة: 

ـ، كاف ذلك ٔبيوش ملك قشتالة ُِّٔىػ = ّّٔشواؿ سنة  ِّفسقطت قرطبة يـو األحد 
 ا اضطرت إذل التسليم.كذلك بعد حصار طويل لكنه، فرانده بن الفونش
ـ سقطت بلنسية، إحدل ا٤بدف اَّاىدة ككربل قواعد شرقي ُِّٖىػ = ّٔٔمث يف صفر سنة 
 األندلس كثغوره .

ـ، ُُِْىػ = ّٗٔتبل ذلك سقوط عدد من ا٤بدف القريبة، مثل:  جزيرة شقر، أكاخر سنة 
كشاطبة صفر ـ، ُِْٓىػ = ّْٔـ، كجياف سنة ُِّْىػ = ُْٔكدانية يف ذم ا٢بجة سنة 

 ـ. ُِٓٔىػ = ْٔٔـ، كمرسية سنة ُِْٔىػ = ْْٔسنة 
ىػ = ْٔٔأما إشبيلية فسقطت بيد ملك قشتالة )فرناندك الثالث بن الفونسو التاسع( )عاـ 

 (ِ)ـ(، حيث اضطرت ا٤بدينةي للتسليم بالشركط، كاف منها رحيل أىلها ا٤بسلمْب عنها.ُِْٖ

                                                

 .ِّٖ/ْنفح الطيب، أٞبد ٧بمد ا٤بقرم، ص انظر:  ُ))
-ُٔٓ- َٗٓ- َٖٓانظر: التاريخ األندلسي من الفتح اإلسبلمي حٌب سقوط غرناطة، د/ عبدالرٞبن ا٢بجي، ص ِ))

ُٖٓ. 
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للمسلمْب سول بعضى ا٤بناطق يف جنويب ا١بزيرة  كىكذا مع هنايًة دكلة ا٤بوحدين دل يبقى 
األندلسية، تكونت منها ٩بلكةي غرناطة، كبدأ ٪بم اإلسبلـي يف األفوؿ من ا١بزيرة األندلسية ككاف 
الٙباد ٩بالك النصارل اإلسباف، كدعم البابا كالكنيسة ٥بم بالرجاؿ كا٤باؿ أكرب األثر يف 

٪بد التفكك لدل حكاـً األندلس كقتاؿ بعضهم البعض،  انتصاراهتم على ا٤بسلمْب، كيف ا٤بقابلً 
بل كاالستعانة بالنصارل أحياننا ضد بعًضهم البعض ٩با كاف لو أكرب األثر يف ىذه ا٥بزائم كإخراج 

 اإلسبلـ كا٤بسلمْب من األندلس.
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 م(: ٕٜٗٔ-ٖٕٕٔىـ)ٜٚٛ-ٕٓٙعصُر مملكة غرناطة ويبدأ من  الفرع الثامن:
ا٤بوحدية يف األندلس كضياًع العديد من ا٤بدًف الرئيسة، استطاعى ابني األٞبر بعدى ضعًف السلطة 

أف يكٌوفى قوةن احتفظت ببعض ا٤بناطق يف جنويب األندلس، كتأسيس ٩بلكًة غرناطة كقد عمرت ما 
يزيد على قرنْب كنصف، كتواذل على حكًمها خبلؿى ذلك ما يربو على عشرين حاكمان، كٛبتعى  

 ٢بكاـ بصفاتو جيدةو.كثّب من ىؤالء ا
 نشأُة مملكِة غرناطة: 

بدأ ابن األٞبر كىو:  أبو عبد اهلل الغالب باهلل ٧بمد بن يوسف بن ٧بمد بن أٞبد بن ٟبيس بن 
نصر بن قيس ا٣بزرجي دعوتىو للم الشمل، فاجتمعى حولىو الكثّبي، كدخلٍت يف طاعتًو عدةي مدف، 

ـ، مث كانت بيعتو، أمّبان ٤بملكة غرناطة، ُِِّىػ = َّٔالسيما يف كسط األندلس، قبل سنة 
ـ. ككانت مناطقي أخرل قد دخلت ٙبت سلطاف ُِّٖىػ = ّٓٔرمضاف سنة  ِٔيـو ا١بمعة 

ابن ىود، شرؽ األندلس، ككذلك غرناطة لكن بوفاة ابن ىود زاؿ أكرب منافس البن األٞبر، 
ىػ = نيساف ّٓٔاف سنة )كدخلت غرناطةي يف طاعتو فاستدعي إليها، فدخلها يف أكاخر رمض

ـ(، كأصبحت مدينةي غرناطة حاضرةى ا٤بملكة، كانضمت إليها مناطق أندلسية أخرل منها ُِّٖ
 (ُ)مناطق جنوب األندلس كشرقها.

كقيضى اهللي ألىًل األندلس دكلةى بِب مرين، كذلك بعد اهنيار دكلة ا٤بوحدين فساٮبت مع ٩بلكة 
ـ( عادى الفونش ُِِٕىػ = ُٕٔغرناطة يف الدفاع عن ا٤بسلمْب ضد نصارل إسبانيا ففي سنة )

أيب  العاشر إذل مهاٝبة األراضي األندلسية، فوجو ابن األٞبر إذل أمّب ا٤بسلمْب السلطاف ا٤بريِب

                                                

مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة، الطبعة الثالثة  –انظر: هناية األندلس كتاريخ العرب ا٤بتنصرين، ٧بمد عبداهلل عناف، القاىرة ُ))
 .َْـ، ص ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔ
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ٙ٘ 

يوسف يعقوب بن عبد ا٢بق ا٤بلقب با٤بنصور يطلبي النجدة، لكن النجدة دل تصل إال بعد كفاة 
 ابن األٞبر، أياـ كلده ٧بمد الثاين ا٤بعركؼ بالفقيو.

أرسلى السلطاف ا٤بريِب جيشان، قوامو ٟبسة آالؼ، عرب إذل جزيرة طريف يف ذم ا٢بجة سنة 
 يف صفر من السنة التالية.ـ(، مث ٢بق بو السلطاف ُِٕٓىػ = ّٕٔ)
كجرٍت ٥بم أحداثه مع جيوش قشتالة، كاف منها معركة ىائلة يف يـو السبت ا٣بامس عشر من  

ـ( عند مدينًة استجة جنوب غرب قرطبة ىـز كتشتت ُُٕٓىػ = أيلوؿ ْٕٔربيع األكؿ سنة )
سلمْب يف معركًة الزالقة ا١بيش القشتارل كقيًتل قائديه، كأعادت ىذه ا٤بعركةي لؤلذىاف انتصاراًت ا٤ب

 كمعركًة األرؾ.
كافى من نتائج حسني التفاىم بْب ا٤برينيْب كسلطاف غرناطة أف نزحت ٦بموعةه من اَّاىدين إذل 

األندلس لئلقامة فيها، ليكونوا على أىبة ا١بهاد مدافعْب عن األندلس، كعيرؼ ا٤بنصب بػ  
ىي من ا٣بطط الٍب أنشأت يف ىذه ا٤بدة، )مشيخة الغزاة(  كرئيسها باسم  )شيخ الغزاة(  ك 

 كتوذل بنو العبلء )من أقارب السلطاف ا٤بريِب( قيادة ا٤بشيخة .
كعن ىذًه ا٤بشيخة يذكر ا٤بقرم يف نفح الطيب: )أنو دل يزؿ ملوؾي بِب مرين يعينوف أىل األندلس 

، فكانت ٥بم كقائع با٤باؿ كالرجاؿ، كتركوا منهم حصةن معتربة من أقارب السلطاف باألندلس غزاة
يف العدك مذكورة، كمواقف مشهورة، ككاف عند ابن األٞبر منهم ٝباعة بغرناطة، كعليهم رئيس 

 (ُ)من بيت ملك بِب مرين يسمونو شيخ الغزاة(.

                                                

 .ّٖٓ/ْنفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم،ص  ُ))



 

 إلى إسبانيا المطلب األول : تاريخ دخول اإلسالم
ٙٙ 

كمعى استمراًر ىجمات نصارل إسبانيا على ٩بلكة غرناطة مت االستيبلء على عدد من ا٢بصوف 
ـ ُِْٔىػ = ٕٖٔن طريق ا٤بفاجأة، بيد القشتاليْب سنة كا٤بدف مث كاف سقوط جبل طارؽ ع

 (ُ)ضربةن قوية ٤بسلمي غرناطة، ٩با ٰبوؿ دكف كصوؿ اإلمداد من عدكة ا٤بغرب لؤلندلس.
 كفراندـ( مت اٙبادي ٩بلكًة قشتالة كأرغوف بزعامة ا٤بلكْب الكاثوليكيْب ُْٕٗىػ = ْٖٖكيف سنة )

،كافى ىذا االٙبادي نتيجةن لزكاجهما قبل ذلك بعشر ةا٣بامس ملك أرغوف كايزابيبل ملكة قشتال
 سنْب.
إذل  سول غرناطة، فأرسل اإلسبافي  ا٢بصوف كا٤بدف األندلسية بيد اإلسباف دل يبقى  سقوطً  كبعدى 

و أعوانى  السلطافي  تسليم غرناطة كفقان لشركط معينة، فجمعى  منوالسلطاف أيب عبد اهلل يطلبوف 
 كأٝبعوا على الرفض.

 ا٤بلكاف اإلسبانياف مدينة غرناطة، كداـ ا٢بصاري  ـ حاصرى َُْٗىػ/نيساف ٖٔٗعاـ  كيف ربيع
كمع بداية شهر  ،٧باكالت االقتحاـ ا٤بتكررة سبعة أشهر صمد خبل٥با الغرناطيوف، كفشلت كل  

 أعيافي  كا٤برض، اجتمعى  ـ كنتيجة اليأس كانتشار ا١بوعي ُُْٗىػ/أكاخر عاـ ٧ٖٕٗبـر من عاـ 
من االجتماع  ، كخرجى القرارى  ا٤بدينة كاتفقوا على تسليمها، ما عدا القائد موسى الذم رفضى 

التوقيع على  كمتَّ  مغاضبان كاختفى أثره، مث أيرسل الوزير أبو القاسم بن عبد ا٤بلك للمفاكضة
 (ِ).ـُِْٗكانوف األكؿ ِٓ /ٕٖٗ معاىدة التسليم يف

                                                

د ناطق صاحل  -د الواحد ذنوف طو د عب -د خليل إبراىيم السامرائي انظر: تاريخ العرب كحضارهتم يف األندلس، ُ))
 .ََّ/ُ،ص مصلوب

د ناطق صاحل  -د عبد الواحد ذنوف طو  -د خليل إبراىيم السامرائي انظر: تاريخ العرب كحضارهتم يف األندلس، ِ))
 .َُّ،ص مصلوب



 

 إلى إسبانيا المطلب األول : تاريخ دخول اإلسالم
ٙٚ 

عبد اهلل ٧بمد بن ا٢بداد الوادم آشى نزيل تلمساف أنو )كافى يورد ا٤بقرم قوؿى األديب ا٤بؤرخ أبو 
االستيبلءي على مدينة غرناطة آخر ما بقى من ببلد األندلس لئلسبلـ يف احملـر عاـ سبعة كتسعْب 

 (ُ)كٜبا٭بائة(.
كتضمنٍت معاىدةي التسليم سبعة كستْب شرطان، كما يذكر ا٤بقرم )كيف ثاين ربيع األكؿ من السنة 

استوذل النصارل على ا٢بمراًء، كدخلوىا بعد أف استوثقوا  –سنة سبع كتسعْب كٜبا٭بائة أعِب  –
من أىل غرناطة بنحو ٟبسمائة من األعياف رىنان خوؼ الغدر، ككانٍت الشركطي سبعة كستْب 
شرطان منها: تأمْب الصغّب كالكبّب يف النفس كاألىل كا٤باؿ، كإبقاء الناس يف أماكًنهم كدكرىم 

 م كعقارىم.كرباعه
كمنها إقامةي شريعتهم على ما كانت، كال ٰبكم أحده عليهم إال بشريعتهم، كأف تبقى ا٤بساجد  

، كال يغصبوا أحدان(.  (ِ)كما كانت كاألكقاؼ كذلك، كأف ال يدخل النصارل دارى مسلمو
قضت، حسب ىذه ا٤بعاىدة تعهدى ا٤بلكاف الكاثوليكياف بأمورو كثّبة للمسلمْب، لكنها ٝبيعان ني 

عركة، إذل أف آؿ ا٢باؿ  ، كنقضوا الشركط عركةن مث إف النصارل نكثوا العهدى الواحدة تلو األخرل )
 (ّ)(.٢بملهم ا٤بسلمْب على التنصر سنة أربع كتسعمائة

يف العاـ التارل عربى آخر ملوؾ غرناطة أبو عبد اهلل ٧بمد إذل ا٤بغرب، حيث إف ملك قشتالة )أمر 
سلطاف غرناطة أيب عبد اهلل إذل قرية أندرس، من قرل البشرة، فارٙبل أبو  بانتقاؿً  –لعنو اهلل  –

عبد اهلل بعيالو كحشمو، كأقاـ ُّا ينتظر ما يؤمر بو، مث ظهر للطاغيًة أف ٯبيزه إذل العدكة، فأمره 

                                                

 .ِِ/ٔنفح الطيب، أٞبد بن ٧بمد ا٤بقرم، ص ُ))
 .ِٔٓ – ِٓٓ/ْنفح الطيب، ٧بمد بن أٞبد ا٤بقرم، ص  ِ))
 .ِٕٓ/ْمرجع سابق، ص  ّ))



 

 إلى إسبانيا المطلب األول : تاريخ دخول اإلسالم
ٙٛ 

با١بواز، كأعد لو ا٤براكب العظيمة، كركب معو كثّب من ا٤بسلمْب، ٩بن أراد ا١بواز، حٌب نزلوا 
 (ُ)(.–حرسها اهلل  –لة من ريف ا٤بغرب، مث ارٙبل السلطاف أبو عبد اهلل إذل مدينة فاس ٗبلي

كىكذا انتهٍت آخري دكلةو للمسلمْب يف األندلًس، كمعها انتهى اإلسبلـي يف إسبانيا، ككاف نصيبي 
من بقي أف يتنصرى أك يقتلى أك يرحل إذل ا٤بغرًب كما سيذكره الباحث مفصبلن يف ا٤بطلبي الثَّاين 

ىػ ُّٕٖـ( كحٌب سنة ُِْٗىػ ) ٕٖٗ)اإلسبلـ يف إسبانيا بعد سقوط غرناطة سنة 
 ـ(. ُٕٔٗ)
 
 

                                                

مؤلف ٦بهوؿ، كىو رجل حريب عاصر األحداث  ،نبذة العصر يف انقضاء دكلة بِب نصر كىو كتاب آخر أياـ غرناطة ُ))
 .ُِٖ/ُ،ص َُْْالطبعة: األكذل، ،دمشق –الناشر: دار حساف ،د. ٧بمد رضواف الداية ٙبقيق ،الٍب يركيها



 

 
 المطلب الثاني

ىـ ٖٚٛٔم( وحتى سنة ٕٜٗٔىـ ) ٜٚٛاإلسالُم في إسبانيا بعَد سقوِط غرناطة سنة 
 م(ٜٚٙٔ)

 
 (.مٜٓٙٔ - ٕٜٗٔىـ: ٛٔٓٔ - ٜٚٛالفرع األول:  اإلسالم في إسبانيا من سنة )
 (.مٜٚٙٔ - ٜٓٙٔىـ: ٖٚٛٔ -  ٛٔٓٔالفرع الثاني:  اإلسالم في إسبانيا من سنة )

 



 

  م(ٜٚٙٔىـ )ٖٚٛٔم( وحتى سنة ٕٜٗٔىـ ) ٜٚٛالثاني : اإلسالُم في إسبانيا بعَد سقوِط غرناطة سنة  المطلب
ٚٓ 

 (: مٜٓٙٔ-ٕٜٗٔىـ: ٛٔٓٔ-ٜٚٛالفرع األول: اإلسالم في إسبانيا من سنة )
األمم الكرٲبة  من أركع ما عرفت هم كزكاؿ ٩بلكتهمبعد فقد دكلتً  األندلسً مسلمي  مصّبي  كافى 

كذلك أف ا٤بلكْب اإلسبانيْب فرناندك كإيزابيبل حافظا  ا٤بغلوبة، ككاف مأساة من أبلغ مآسى التاريخ
ككاف من ضمن االتفاقية: أفَّ من أرادى على العهود كا٤بواثيق ألىل غرناطة فَبةن قصّبة من الزمن، 
.الرحيل إذل ا٤بغرًب يتم ترحيلو بدكفى مقابل ك٤بدة ثبلًث سن  واتو

م صاحبي كتاًب نبذة العصر، فقاؿ:   فهاجرى كثّبه من ا٤بسلمْب من األندلس،كما فصَّل ىجرهتى
فخرج من بقي من أىل مالقة يف ثبلثة أياـ إذل بادس، كخرج أىل ا٤برية يف نصف اليـو إذل )

كخرج أىل رندة كبسطة كحصن  كخرج أىل ا١بزيرة ا٣بضراء يف نصف اليـو إذل طنجة،، تلمساف
 .ا٤بهدية وجر كقرية قردكش كحصن مرتيل إذل تطواف كأحوازىا، كأىل ترقة خرجوا إذلم
كخرج أىل منسْب إذل ببلد الريف، كخرج أىل دانية كأىل جزيرة صقلية يف أربعة أياـ إذل تونس  

غرناطة كأىل مرشانة كأىل البشرة  كا١بزائر كالقّبكاف، كخرج أىل لوشة كقرية الفخار كالبعض من
بيلة غمارة بزاكية سيدم أٞبد الغزاؿ، كخرج أىل بربرة كبرجة كبولة كأندراش إذل ما بْب إذل ق

طنجة كتطواف مث انتقل البعض منهم إذل قبيلة بِب سعيد من قبائل غمارة، كخرج أىل مرينية يف 
كشيطة كقرية شريش إذل مدينة  يـو إذل مدينة أزيلة كما قرب منها مث خرج أىل مدينة بليش

 (ُ)(.سبل
سباىن عاش قريبان من إ كيصف مؤرخه كبعدى سنواتو قليلةو بدأت الكنيسةي حرُّا ضد ا٤بسلمْب، 

إنو منذ استوذل فرناندك على غرناطة، كاف )قولو: بذلك العصر، نيات الكنيسة ٫بو ا٤بسلمْب 
إذل  سبانيا، كأف يطلبى إعلى سحق طائفة ٧بمد من  يطلبوف إليو بإ٢باح، أف يعملى  األحباري 

 ذلك ا٤بسلمْب الذين يودكف البقاء إما التنصّب، أك بيع أمبلكهم كالعبور إذل ا٤بغرب، كأنو ليس يف
 

                                                

 .َُْ– ُّٕ/ُص مؤلف ٦بهوؿ،،ر كىو كتاب آخر أياـ غرناطةنبذة العصر يف انقضاء دكلة بِب نصُ))



 

  م(ٜٚٙٔىـ )ٖٚٛٔم( وحتى سنة ٕٜٗٔىـ ) ٜٚٛالثاني : اإلسالُم في إسبانيا بعَد سقوِط غرناطة سنة  المطلب
ٚٔ 

خرؽ للعهود ا٤بقطوعة ٥بم، بل فيو إنقاذ ألركاحهم، كحفظ لسبلـ ا٤بملكة، ألنو من ا٤بستحيل 
ما بقوا  كسبلـ مع النصارل، أك ٰبافظوف على كالئهم للملوؾ، صفاءو  أف يعيش ا٤بسلموف يف

 (ُ)(.على اإلسبلـ، كىو ٰبثهم على مقت النصارل أعداء دينهم
كقد كانت ىذه النيةي مبيتة عند ا٤بلكْب االسبانيْب ٣بوفهما من أف بقاءى ا٤بسلمْب يف اسبانيا قد 

على تسليم غرناطة، حٌب بدت  أعواـو  فإنو دل ٛبض بضعةي يشعل أم ثورة ضد حكمهم، كىكذا 
ٙباكؿ خبلؿ ذلك أف تعمل  ٫بو ا٤بسلمْب، ككانت الكنيسةي  كاضحةن اف نصارل اإلسبال نياتي 

تنصّب ا٤بسلمْب بالوعظ كاإلقناع، ك٨بتلف كسائل التأثّب ا٤بادية، كلكن ىذه بلتحقيق غايتها 
العنف كا٤بطاردة، كأذعنت  عندئذ إذل سياسةً  الكنيسةي  تذكر، فجنحتٍ  عن نتائجو  ا١بهود دل تسفرٍ 

الكنيسة، كدل تذكر ما قطعت من عهود مؤكدة للمسلمْب باحَباـ دينهم  يوحالسياسة اإلسبانية ل
ىذه السياسة العنيفة حرباف كبّباف، ٮبا الكرديناؿ ٟبينس مطراف طليطلة،  ككاف ركحي  ،كشعائرىم

 (ِ).كرأس الكنيسة اإلسبانية، كالدكف دٯبو ديسا "احملقق العاـ" لديواف التحقيق
-ىػ َْٗلنصارل للعهود فكانت ثورة البيازين يف غرناطة عاـ )كثارى ا٤بسلموف بعدى نقًض ا

ـي  رجاؿً  عندما اعتدل أحدي ـ( ُْٗٗ يف حي  مسلمةو  لؤلب ٟبنيس على فتاةو  الشرطة كخاد
ن كٛبت السيطرةي على الثائرين بإعطائهم الوعود لتهدئتهم البيازين يف غرناطة، فهاٝبوا ا٤بعتدي
 م.كانتظار الوقت ا٤بناسب للقضاء عليه

 ،منطقة البشرات الواقعة يف جنويب غرناطةـ( حدثٍت ثورةي البشرات يف َُُٓ-ىػَٔٗكيف عاـ )
عسكرية للقضاء على ىذه الثورة، قادىا )الكونت تنديا( ففي  اإلسبانية ٞبلةن  ا٢بكومةي  فأرسلتٍ 

طريقها كانت ٛبر على القرل فتجدىا مقفرة من رجا٥با األشداء الذين التحقوا بثوار البشرات، 
 النساء كاألطفاؿ كالشيوخ. فتحرؽ القرل بعد قتلً 

                                                

 .ُِّص ،،هناية األندلس كتاريخ العرب ا٤بتنصرين،٧بمد عبداهلل عنافُ))
 .ُّْ/ٓص ،،انظر: دكلة االسبلـ يف األندلس،٧بمد عبداهلل عنافِ))
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ال نظّب لو،  اضطهادان  ا٤بسلموفأراضي البشرات كما جاكرىا، كاضطهد  ثورات ٝبيع كأٟبدت
ألف  ؛ىم كأطفا٥بم كتعرضوا ٢برب إبادة مكشوفةىم، كقتلوا نساءى مساجدى  النصارل فنسف

، يف نظر اإلسباف ٦برد عبيد كرقيق  -كىو لقب أصبح يطلق على مسلمي إسبانيا –ا٤بوريسكيْب
التهجّب  ا٤بغلوبوف على أمرىم أماـ أحد ا٣بيارين: إما التنصّب القسرم، أك سلموفكأخّبان كضع ا٤ب

 (ُ).خارج إسبانيا
البيازين إذل   مسجدً  ؿى وٌ غرناطة إذل كنيسة، ككذلك حي  عن ىذه األحداث، ٙبويل مسجدً  كنتجى 

غرناطة نيصٍّر قسران أكثر من ٟبسْب ألف  كيف مدينةً  ،٠بيت )كنيسة ا٤بخلص( كمدرسةو  كنيسةو 
لى لبس السراكيل ع جرب مسلمو األندلسً كما أي كحولت ٝبيع ا٤بساجد إذل كنائس،  شخص، 

لغتهم كتقاليدىم كأ٠بائهم العربية، كٞبلوا على اعتناؽ ا٤بسيحية،  كالقبعات، كأجربكا على ترؾً 
 (ِ).كاستعماؿ اللغة كالتقاليد كاأل٠باء اإلسبانية

 أفَّ  فلما رأل الطاغيةي ككاف ٩بن ٣بصى كصف مأساهتم ا٤بقرم يف كتابو أزىار الرياض فقاؿ: )
الٍب اشَبط  الشركطً  قد تركوا ا١بواز كعزموا على االستيطاف كا٤بقاـ يف الوطن أخذ يف نقضً  الناسى 

 ها كزالت حرمةي ٝبيعى  إذل أف نقضى  ،فصبلن  عليو ا٤بسلموف أكؿ مرة كدل يزؿ ينقضها فصبلن 
كقطع  كأدركهم ا٥بواف كالذلة كاستطاؿ عليهم النصارل كفرضت عليهم ا٤بغاـر الثقيلة، ا٤بسلمْب،

صاغرين  فخرجوا أذلةن  ،عنهم األذاف يف الصوامع كأمرىم با٣بركج من غرناطة إذل األرباط كالقرل
رىا فدخلوا فيو كي  مث بعد ذلك دعاىم إذل التنصر كأكرىهم عليو كذلك سنة أربع كتسعمائة،

 .كاألذاف التوحيدً  بكلمةً  كدل يبق من ٯبهري  ،كفرو   دارى  كلها  كصارت األندلسي 

                                                

د ناطق صاحل  -د عبد الواحد ذنوف طو  -خليل إبراىيم السامرائي  .دانظر: تاريخ العرب كحضارهتم يف األندلس،ُ))
 .َّٖ- َّٔ/ُص مصلوب،،

 –نشر ا١بامعة األردنية ، ٧بمد عبده حتاملودانظر: التنصّب القسرم ٤بسلمي األندلس يف عهد ا٤بلكْب الكاثوليكيْب،ِ))
 .ٖٔـ، ص  َُٖٗ-ىػََُْعماف، الطبعة األكذل 
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فإنا هلل كإنا  كا٤بآذف النواقيس كالصلباف بعد ذكر اهلل تعاذل كتبلكة القرآف، كجعلت يف ا٤بساجد 
 (ُ)(.ال راد ٤بٌا قضاه اهلل ا٤بلك الدياف إليو راجعوف،

، بل شكلوا جيش من ا٤برتزقة جلبوا من ا٤بلكاف اإلسبانياف بتنصّب كهتجّب ا٤بوريسكيْب دل يكتفً ك 
بلحقوىم إذل دار ىجرهتم كٖباصة ببلد ا٤بغرب العريب ا كأ٤بانيا كسويسرا فأقطارو عديدةو كإيطالي

 (ِ) .لغارات اإلسباف البحرية -الٍب سكنها ا٤بوريسكيوف-الٍب تعرضت مدنو 
أرسل ككاف قد متَّ تأسيس ديواف التحقيق كيعرؼ أيضان ٗبحاكم التفتيش يف ٩بلكة قشتالة، عندما 

البابول، كصدر  للحصوؿ على ا٤برسـو  ـُْٖٕسنة  يف الباباابيبل سفّبٮبا إذل ز فرناندك كإي
قشتالة، كتعيْب  نوفمرب من ىذا العاـ بالتصريح بإنشاء ديواف التحقيق يف بالفعل يف ا٤برسوـي 

 .احملققْب "٤بطاردة الكفر ك٧باكمة ا٤بارقْب"
كأخضعت غرناطة لقضاء ديواف التحقيق  قشتالة قبيل اهنيار ٩بلكة غرناطة بقليل، إنشاؤه يف ككافى 

على التنصّب، كلكنها جيعلت من  ْبه ا٤بسلماأكر ـ( كذلك بداية ُْٗٗ-ىػ َْٗ)منذ سنة 
كبدأ ٗبطاردة  ،غرناطة ٕبماسةو  و يفقرطبة، كىكذا بدأ الديواف أعمالى  ٧بكمة التحقيق يف اختصاصً 

 عدـ اإلٲباف بالنصرانية يتم حرقو حيان  ا٤بسلمْب كتنصّبىم، كمن تثبت عليو هتمة البقاء مسلمان أك
 .بتهمة ا٤بركؽ أك الزيغ

كأكرىوا على التنصّب كاعتناؽ الدين ا١بديد،  إسبانيا ا٤بسلموف الذين آثركا البقاء يف سلمٍ كدل ي 
ذلك أف ا٤بوريسكيْب أك العرب ا٤بتنصرين لبثوا دائمان موضع البغض ، كا٤بطاردةاالضطهاًد من 

 تضمهم إذلكدل  دينها، سبانيا النصرانية بعد أف أرغمتهم على اعتناؽً فيهم إفلم تثٍق كالريب، 
 .تؤمن بإخبلصهم لدينهم ا١بديدكدل الكنيسة اإلسبانية  كدل تثق فيهمحظّبهتا، 

                                                

احملقق: ىػ(َُُْقرم التلمساين )ا٤بتوىف: شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ا٤ب، ر القاضي عياضزىار الرياض يف أخباأ ُ))
 القاىرة -الناشر: مطبعة ١بنة التأليف كالَبٝبة كالنشر ،عبد العظيم شليب -إبراىيم اإلبيارم -مصطفى السقا 

 .ٗٔ/ُ، ص ـ ُّٗٗ -ىػ  ُّٖٓ -الطبعة األكذل     
 .َُّص  ،/٧بمد عبده حتاملود ندلس يف عهد ا٤بلكْب الكاثوليكيْب،التنصّب القسرم ٤بسلمي األ ِ))
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 سرائرىم لدينهم القدًن، كدل تستطعٍ يف كالواقع أف ا٤بوريسكيْب لبثوا بالرغم من تنصرىم، ٨بلصْب 
سبيل اعتناقو ضركبان  دىا الفادحة أف ٙبملهم على الوالء لدين قاسوا يفالكنيسة بالرغم من جهو 

 .مركعة من اآلالـ النفسية كاالضطهاد ا٤بضُب
 ٤بوريسكيْب كعاش بينهم حينان يفا قريبان من ذلك العصر، كأدرؾ افكإسباين   مؤرخه  فقد ذكرى 

ذىبوا إذل القداس أياـ  "كانوا يشعركف دائمان با٢برج من الدين ا١بديد، فإذا فقاؿ: غرناطة
 ،العرؼ كالنظاـ، كىم دل يقولوا ا٢بقائق قط خبلؿ االعَباؼ مراعاةً  اآلحاد، فذلك فقط من بابً 

م ا٤بغلقة، كىف أياـ اآلحاد مناز٥بً  ا١بمعة ٰبتجبوف كيغتسلوف كيقيموف الصبلة يف يوـً  كيف 
با٤باء ا٢بار، كيسموف أكالدىم بأ٠باء عادكا فغسلوىم سران  مد أطفا٥بي كإذا عيمٍّ  ،ٰبتجبوف كيعملوف

الزكاج مٌب عادت العركس من الكنيسة بعد تلقى الربكة، تنزع ثياُّا النصرانية  عربية، كىف حفبلتً 
 (ُ).الثياب العربية، كيقيموف حفبلهتم كفقان للتقاليد العربية" مكترتد

بأدىن شبهة تشّب إذل أهنم ال كىكذا استمرٍت أحواؿي ا٤بسلمْب ا٤بتنصرين تطاردىم ٧باكم التفتيش 
زالوا مسلمْب، ككانوا أحيانان يدفعوف مبالغى طائلةن مقابلى التخفيًف من ظلًم السياسة اإلسبانيًة، 

ـ( مرسوما يقضي ُِٔٓ -ىػِّٗمثل ما حدث عندما أصدر ا٤بلك شارؾ ا٣بامس يف عاـ )
ـى األ ـى ا١بمعة كالسبت كيف ٗبنع التحدًث بالعربيًة كأف ال تغلق منازؿ ا٤بورسكيْب أيا عياًد كأيا

األعراًس حٌب تكوف ٙبتى ا٤براقبة، فجمعى ا٤بورسكيْب مبلغى ٜبانْب ألف )دككة( كأعطوىا للملك 
، كىو ما حدث فقد كجو بإيقاؼ العمًل با٤برسوـً حٌب يرل  مقابل أف يتمى اسَبدادى ىذا ا٤برسـو

 (ِ)رأيان آخر.
ـ( استمرت قرابة العاـ ُٗٔٓ-ىػٕٔٗ تنصّبىم يف عاـ )كقامٍت ثورةه ٤بن بقي من ا٤بسلمْب كمت

كقادىا أحدي أحفاًد بِب أمية كيسمى ٧بمد بن أمية، كناصرىم بعضي اَّاىدين من الَبؾ كأىل 
 ا٤بغرب لكن مت سحقها كقيًتلى الكثّبي من ا٤بسلمْب كمن النساء كاألطفاؿ.

                                                

 .ِّْ-ُّْانظر: هناية األندلس كتاريخ العرب ا٤بتنصرين، ٧بمد عبداهلل عناف، ص ُ))
دار لبناف -انظر: العرب كا٤بسلموف يف األندلس بعد سقوط غرناطة، ىنرم تشارلز رل، ترٝبة: حسن الكرمي، بّبكت ِ))

 .ْٕ-ّٕص   ،ـُٖٖٗ-ىػَُْٗكالنشر،الطبعة األكذل للطباعة 
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لقرف السادس عشر، كدل يفَب ىذا ا ضد ا٤بوريسكيْب طواؿى  كاستمر اضطهادي ٧باكًم التفتيش
اإلسبلـ الراسخة بقيت بالرغم من كر  النشاط حٌب أكاخر ىذا القرف، ٩با يدؿ على أف آثارى 

يدؿ على ذلك ما ك الشعب ا٤بضطهد،  قلبً  يف دفْبى فلم يزٍؿ اإلسبلـي األعواـ كتواذل احملن، 
سنة  لتحقيق، بلغت يفتسجلو ٧بفوظات الديواف من أف قضايا ا٤بوريسكيْب أماـ ٧باكم ا

 .قضية ُُٕ التارلالعاـ  قضية، كبلغت يف ُِٗ ـُُٗٓ
كيلٍّ ىذا االضطهاًد كالقمًع كالتنصّب كانت إسبانيا النصرانية، كبعدى مركًر أكثر من قرف ال  كمع ى
تزاؿ ترل يف ا٤بورسكيْب خطران كبّبنا كال ٲبكن أف يزكؿ إال بالقضاء على ا٤بورسكيْب أنفسهم 

 ٝبيعان.
اف ٩با اقَبحو ا٤بطراف ربّبا أف يقضى عليهم بالرؽ، كلكن اختلفوا يف طريقًة القضاًء عليهم، فك

السفن كمناجم ا٥بند، حٌب يتم إفناؤىم ُّذه  بضعة آالؼ للعمل يف عاـو  منهم كلَّ  كأف يؤخذى 
البالغْب منهم، ، أك قتل كاحدةن  قتل ا٤بوريسكيْب دفعةن  اآلخر إذل كجوبً  البعضي  الطريقة، كذىبى 

كيوف سأف ٯبمع ا٤بوري كاسَبقاؽ الباقْب كبيعهم عبيدان، ككاف ٩با اقَبحو بعض كزراء فيليب الثاين
 (ُ).البحر عرضً  كٰبملوا على السفن مث يغرقوا يف

ا٤بملكة  ىو دعامةي  إف الدينى ) ا٤بطراف ربّبا إذل ا٤بلك تقريران يقوؿ فيو: ـى قدَّ  ـَُُٔكىف سنة 
، كال يتقبلوف الربكة كال الواجبات الدينية األخّبة، كال بو إف ا٤بوريسكيْب ال يعَبفوفاإلسبانية، ك 
مث  يعملها النصارل( الٍب ، كال يعملوف شيئان من األمورً ا٣بنزير، كال يشربوف النبيذى  يأكلوف ٢بمى 

يلة للرفق إف ا٤بوريسكيْب كفرة متعنتوف يستحقوف القتل، كإف كل كس:)آخر تقريرو  يقوؿ ا٤بطراف يف
 (.ُّم قد فشلت

الدكلة  لسً كمضٍت بضعةي أعواـو كما زالت فكرةي إبادًة ا٤بورسكيْب قائمةن، حٌب كافى اجتماعي َّ
اآلراء كا٤بشاريع السابقة، كٕبثت  ٝبيعي فيو استعرضت ـ ، َُٖٔأكاخر يناير سنة  يف اإلسبانية

 ٝبيع االقَباحات؛ ككرر ا٤بطراف ربّبا اقَباحو بوجوب نفى ا٤بوريسكيْب إذل ا٤بغرب، كقاؿ:بأفَّ 
أصبح  اآلخرين كذكركا أف نفى ا٤بوريسكيْب األعضاءً  معظمي  رأيوي  أرفق ما ٲبكن عملو، كأيدَّ ي النف
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  م(ٜٚٙٔىـ )ٖٚٛٔم( وحتى سنة ٕٜٗٔىـ ) ٜٚٛالثاني : اإلسالُم في إسبانيا بعَد سقوِط غرناطة سنة  المطلب
ٚٙ 

( النفـ(  َُٗٔ-ػىَُُٕعاـ )سبتمرب  ِِكىف، ضركرة ال مفر منها ي أعلن قرار )مرسـو
% فقط منهم لبلنتفاع ُّم يف ا٤بزارع ٔمع إبقاء  للموريسكيْب أك العرب ا٤بتنصرينالنهائي 

 (ُ)كمعامل السكر كاألرز.
كأنو ال مناص من  ا٤بقاكمةً  بلنسية، كقرركا أنو ال أمل يف يف كفقهاؤىم ا٤بوريسكيْب كاجتمع زعماءي 

الٍب مت السماح نسبة اليبقى منهم أحد، حٌب  على أف يرحلوا ٝبيعان، كأالم ا٣بضوع، كاستقر الرأ
 ، كأف من بقى منهم اعترب مرتدان مارقان.%ُّٔا كىي 

من شهوران بل أعوامان ٙبمل  ككحشية، كاستمرت السفني  كل مكاف بصرامةو   يفي النف قراري  ذى فً كني 
 .٨بتلف الثغور اإلفريقية يفبقي من ا٤بسلمْب كتلقي ُّم 

الذين نفوا إذل إفريقية  معظم ا٤بوريسكيْب كقد عادى كقد قيًدرى عددي ا٤بنفيْب ٕبوارل ستمائة ألف،  
عاـ من التنصّب ا٤بغصوب،  مائةً أكثري من  إذل اإلسبلـ دين اآلباء كاألجداد، كدل ٚبمدٍ  كا٤بشرؽ

أعماؽ  يف نفوسهم، كقد لبث على كر العصور متغلغبل كاإلرىاؽ ا٤بستمر جذكة اإلسبلـ يف
 (ِ)سرائرىم.

كىكذا انتهى آخري كجوًد للمسلمْب كأفرادو يف إسبانيا إال قلة قليلة بقيت منهم، كبشكلو خفي 
 خبلؿ الثبلثة القركف ا٤باضية.

                                                

 .ّٔٗ- ّٓٗمرجع سابق، ص   ُ))
 .َِْانظر: هناية األندلس كتاريخ العرب ا٤بتنصرين، ٧بمد عبداهلل عناف، ص  ِ))
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 (: مٜٚٙٔ -ٜٓٙٔإلى ـ هٖٚٛٔ-ٛٔٓٔالفرع الثاني: اإلسالُم في إسبانيا من سنة )
الطرًد، كلكن بشكلو أقلَّ كذلك سواء ٩بن متَّ السماحي ٥بم بالبقاًء،  استمرى كجودي ا٤بسلمْب يف إسبانيا بعدى 

كما حددٍت ا٢بكومةي اإلسبانية، كىم نسبةي ستة يف ا٤بائة أك ٩بن عادكا بعد الطرد أك ٩بن استطاعوا بأموا٥بم 
ؾ البحر الدفع كرشوة القساكسًة، كمت إبقاؤىم أك كانوا من العبيًد ا٤بسلمْب، الذين يتم أسرىم يف معار 

األبيض ا٤بتوسط كالٍب كانت مستمرة بْب النصارل اإلسباف كا٢بكاـ العثمانيْب يف تونس كا١بزائر أك حكاـ 
 الدكلة السعيدية يف ا٤بغرب.

يشّب التقرير إذل ك  ـ، نشرت بلدية إشبيلية تقريرنا حوؿ مسلمي منطقتها، األحرار كالعبيدُِٓٔفي سنة ف
على  حيث منعوا من اإلقامةً  ،الببلد كا٤بسلمات الذين انتقلوا إذل داخلً  كبّب" من ا٤بسلمْب"عدد و  كجودً 

اَّاكرة إلشبيلية، كيتجركف با٤بواد الٍب  كيعيشوف يف ا٤بزارعً  عديدةو  ء، كأهنم ٯبتمعوف يف ٝباعاتو ىالشواط
 ٙبتاج إليها ا٤بدينة.

يف إشبيلية  إنو توجدي  لتعليمهم العقيدة اإلسبلمية، كيقوؿ: األطفاؿً  ا٤بورسكيْب بسرقةً  التقريري  يتهمي كما 
 ُ().أف يزعجهم أحده  كبّبة من ا٤بورسكيْب األحرار الذين اند٦بوا بْب أىاليها دكفى   أعداده 

كيؤكد ذلك سجبلتي ٧باكًم التفتيش الٍب كانت من ضمن قضاياىا القبض على أحد ا٤بورسكيْب يدعى 
ـ( عقابان لو على ُّٖٔ-ىػَُْٕكقد متَّ إعداميو حرقان يف مدينة سرقسطة عاـ )فنتوركا(  نيموبوينا )خورك

.  ِ()شدًة تشبثًو باإلسبلـً
ـ( إذل إسبانيا من أجل تبادؿ أسرل مع َُٗٔ -ىػَُُِكما ذكرى سفّب مغريب قاـ برحلة يف عاـ )

ر أف ابنى حاكم مدينة نصارل إسبانيا فذكر: )أهنم كجدكا مؤشراتو لوجود بقايا للشعب ا٤بوريسكي فيذك
اكتّبا كابنة العمدة ينحدراف من سبللة ملوؾ غرناطة تبعان ٤با أخربه بو يف مدريد رجل يدعى ألونسو كىو 

 ّ()رجل يفتخر با٫بداره من مسلمْب(.

                                                

 .َِٓص   ،رل، ترٝبة: حسن سعيدالكرميانظر: انبعاث اإلسبلـ يف األندلس، ىنرم تشارلس ُ))
 .َِٓانظر: العرب كا٤بسلموف يف األندلس بعد سقوط غرناطة، ىنرم تشارلس رل، ترٝبة: حسن سعيد الكرمي، ص   ِ))
 –برناندبنثنت، ترٝبة: د/ عبدالعاؿ صاحل طو، الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي –ا٤بورسكيوف حياة كمأساة أقلية، انطونيو دكمينقّب ّ))

 .ُِٗـ، ص ََِِ -ىػُِّْبّبكت، الطبعة الثانية 



 

  م(ٜٚٙٔىـ )ٖٚٛٔم( وحتى سنة ٕٜٗٔىـ ) ٜٚٛالثاني : اإلسالُم في إسبانيا بعَد سقوِط غرناطة سنة  المطلب
ٚٛ 

كعلى الرغًم من يقظًة ٧باكًم التفتيش ٘باه ا٤بسلمْب ا٤بنىصرين إال أهنم ٛبكنوا من عمًل منظمةو تدعو إذل 
ـ( ُِٕٕ -ىػ ُُّٕبلـ كتعمل على إبقاء الدين اإلسبلمي بْب ا٤بورسكيْب، ففي غرناطة يف عاـ )اإلس

كانوا ٜبانية كعشرين  كيجدت منظمةه ككاف عددي أعضائًها كبّبان لدرجة أف من حوكم يف جلسةو كاحدة و
 ُ()شخصان.

بانيا، أنو كجد مسجده غّب قانوين كآخري ما مت ذكره يف كثائًق ٧باكم التفتيش يشّب إذل كجوًد مسلمْب يف إس
 ِ()ـ( كيرتاده عدده من ا٤بسلمْب.ُٕٗٔ -ىػ ُُِٖمت اكتشافيو يف مدينة )كارتاخينا( يف عاـ )

، ـُُِٗا٤بغرب عاـ  ها على مشاؿً إسبانيا ٞبايتى  بعد فرضً  إذل إسبانيا تزدادي ا٤بسلمْب  ىجرةي  مث بدأتٍ 
كإذل جانب التجار كالطلبة، كانت ، إذل شبو ا١بزيرة اإليبّبية التجار بعضً  ا١بغرايف انتقاؿى  القربي  كشجعى 

هم يف إسبانيا كاستعمل بعضي  ا٤بغاربة فقد كانوا بكثرةو  ا لعماؿ البناء كا٤بناجم، أما ا١بنودي ا مبلئمن إسبانيا موقعن 
 ، حيثـُّٔٗلقمع التمردات، لكن أىم ىجرة للجنود ا٤بغاربة كانت مع اندالع ا٢برب األىلية عاـ 

 آالؼ جندم مغريب إذل إسبانيا خبلؿ ثبلث سنوات، ككانوا األداةى  انتقل ما بْب سبعة آالؼ إذل عشرةً 
 ّ().الشرعية الٍب ٪بح من خبل٥با فرانكو يف القضاء على ا٢بكومةً 

 كمن ىنا رجعى الوجودي اإلسبلمي ٦بددان إذل إسبانيا بعد اضطهادو كغيابو لعدة قركفو.

 

                                                

 .َِٓانظر: العرب كا٤بسلموف يف األندلس بعد سقوط غرناطة، ىنرم تشارلس رل، ترٝبة: حسن الكرمي، ص   ُ))
 .ِٓٗبرناندبنثنت، ترٝبة: د/ عبدالعاؿ طو، ص –انظر: ا٤بورسكيوف حياة كمأساة أقلية، انطونيو دكمينقّب ِ))
 .ُٖـ، صَُِّ-بّبكت، الطبعة األكذل  –انظر: ا١بالية العربية يف إسبانيا، عبدالواحد اكمّب، مركز دراسات الوحدة العربية  ّ))



 

   م(ٕٚٔٓ-ٜٚٙٔىـ )ٖٛٗٔ-ٖٙٛٔالمطلب الثالث : اإلسالُم في إسبانيا في العصر الحديث 
ٜٚ 

 الَمْطَلُب الثَّاِلثُ 
 اإلسالُم في إسبانيا في العصِر الحديث

 (ٕٚٔٓ-ٜٚٙٔىـ )ٖٛٗٔ- ٖٙٛٔ 
ا تسمحي  ا٢بكومةي  أصدرتٍ  ـُٕٔٗ/  ٔ/ ِٖيف  كالذم األدياف،  فيو ٕبريةً  اإلسبانية قانوننا جديدن

 تأسيسً  أصبح معو من ا٤بمكنً أعطى للمسلمْبى ا٢بقَّ يف بناًء مساجدىم كتنظيم أنفسهم، ك 
 .غرناطة إسبلمية ألكؿ مرة منذ سقوطً  ٝبعياتو 

 تكاثرتٍ نيا، فقد كمع ا٥بجرًة من ببلًد ا٤بغرب العريب ككذلك توافد طبلًب عربو للدراسة يف إسبا
ـ إذل حوارل مائٍب ألف َُٗٗا٤بسلمْب الوافدين إذل إسبانيا إذل أف كصلت سنة  أعدادي 
 (ُ).مسلمو 

 :  كٲبكن تقسيمي ا٤بسلمْب يف إسبانيا إذل أربع  فئاتو
: فقد كاف العديدي من الطبلًب العرب من ا٤بغرب العريب كببلد الشاـ يدرسوف يف الطالب -ٔ

 ـ بوزارة العدؿً ُُٕٗ)ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا( كسجلوىا ر٠بيًّا سنة  واإسبانيا، كقد أسس
 .اإلسبانية

ـي دٍّ ـ، عي ُْٕٗ/ ْ/ ِِكيف  اإلسبلمية عرب  كا٤براكزً  ا٤بساجدً  لتمكينها من بناءً  ا١بمعيةً  ؿ نظا
 .إسبانيا ا٤بختلفة فركعنا متعددة يف مدفً  ا١بمعيةي  حتٍ تى مث فػى ، إسبانيا
 كحصلوا على ا١بنسيةً  ،منهم بإسبانياتو  كثّبه   تزكجى  بعد ٚبرجهمىذه ا١بمعية  أعضاءً  كمعظمي 

من ىؤالء الذين ضحوا بنشاطهم  إذل كثّبو  الفضلي  كيعودي  ،العامة اإلسبانية كا٬برطوا يف ا٢بياةً 
يف  ضخمو  الطلبة العرب، كقاموا ٗبجهودو  ا٤بهِب للدعوة إذل اهلل بْب ا٤بهاجرين ا٤بسلمْب، خاصةن 

إسبلمية،  بالعربية كاإلسبانية، كإعطاء دركسو  الدين، كطبع نشراتو  الشباب ا٤بسلم أمورى  تعليمً 
 (ِ).اإلسبلـً مبادئى األطفاؿ  الشعائر الدينية، كتعليمً  كإحياءً 

                                                

 .ِِّانظر: انبعاث اإلسبلـ يف األندلس، د/ علي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص   ُ))
 .ِّّمرجع سابق، ص   ِ))
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كىم يؤلفوف ثلثي ا٤بسلمْب  ا٤بتواجدين يف إسبانيا، كيغلبي على ىؤالًء العماؿ  العمال: -ٕ
منهم  كبرشلونة، ككثّبه  دريدم الصناعية خاصةن  معظمهم يف ا٤بناطقً األمية فبل يقرؤكف كال يكتبوف، 

 (ُ).غّب قانونية بطريقةو  يقيموف يف الببلدً 
 المسلمون اإلسبان:  -ٖ

ـ ا٤بتعلق ٕبريًة األدياف ك، كذلك ظهور النزعة االستقبللية ُٕٔٗيف كقد ساعدىم القرار الصادر 
لدل ٨بتلف سكاف أقاليم إسبانيا، فبدأ سكافي إقليم األندلس لكي يثبتوا ٛبيزىم التارٱبي البحث 

 عن جذكرىم كأصو٥بم يف تاريخ األندلس.
دأ اإلسبلـي ينتشر بينهم إضافةن إذل جهوًد الطلبة العرب يف الدعوة إذل اإلسبلـ بْب اإلسباف، فب

.  (ِ)كيزداد يومان بعد يـو
 مسلمو الجيوِب اإلسبانية االستعمارية:  -ٗ

كىم مسلمو مدينٍب سبتة كمليلة اللتاف ال تزاالف ٙبتلهما إسبانيا كىؤالء يشكلوف األغلبية إذ إهنم 
 السكاف األصليوف للمدينتْب ك٥بم تأثّبىم كثقلهم السياسي كالديِب فيهما.

بالنسبة للمساجًد كا٤براكز اإلسبلمية فقد متَّ بناءي عددو من ا٤بساجًد منها: مسجدي ا٤بلك عبد أما 
 .)مقاطعة مالقة( باألندلس اربياـ ٗبُُٖٗلذم بِب سنة العزيز ا

ـ ٕبضور ُِٗٗالذم افتتح يف عاـ  ا٤بركزي  ىذا يعدكىناؾ ا٤بركزي الثقايف اإلسبلمي يف مدريد، ك 
-نيابة عن ا٤بلك فهد  -حفظو اهلل- أمّب الرياض يف حينو-ا٤بلك سلمافا٤بلك خواف كارلوس ك 

ا٤بسلمة ىناؾ كاَّتمع  كجسر تواصل بْب ا١باليةً  إسبانيا،أىم مرجعية دينية يف  -رٞبو اهلل
 اإلسبانية ( ألف مَب مربع منحتها ا٢بكومةي ُّتصل مساحتها ) على أرضو  كقد أقيمى اإلسباين،

                                                

، مقاؿ للدكتور/ حسن الوراكلي بعنواف )األقلية اإلسبلمية يف إسبانيا كجيوُّا ّٓانظر: ٦بلة ا٤بناىل ا٤بغربية عدد  ُ))
 .ُّٔ-ُِٔاالستعمارية(، ص  

  .ُٓٔ-ُْٔمرجع سابق، ص   ِ))
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 منها لئلسبلـً  سبلمي،كبتمويل كدعم سخي من ا٢بكومة السعودية خدمةن لصاحل رابطة العادل اإل
 (ُ)ا.كأكركب إسبانياكا٤بسلمْب يف 

الدٲبوغرافية التابع لمرصد األندلسي كالدراسات لدراسات آخر ال كفقى كاليـو يبلغي عدد ا٤بسلمْب 
لك يعِب كذمسلمان،  (ُُْ.ُٗٗ.ُ)ـ َُِٔالٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا لعاـ 

بعدد كٰبتل ا٤بهاجركف ا٤بغاربة ا٤برتبة األكذل من ا٤بسلمْب ، %( من السكافْقرابة )
، %(ّٖبنسبة )( ك 8ِّْٕٓٓ)يليهم ا٤بسلموف اإلسباف بعدد، %(َْ(بنسبة )8ََُْٕٖ)
 %(.ِِبنسبة ) ( بقية ا١بنسيات األخرل8ُّٔٗٗٔ)ك
مْب كتليها )األندلس( مث )مدريد( مث كٙبتل مقاطعة )كتالونيا( النسبة األكرب من عدد ا٤بسل 

 (ِ)(.)فالنسيا
( مقربة ِّ(، كيوجد للمسلمْب عدد )ُُِٓكما يبلغي عددي ا٤بساجد كا٤بصليات كا١بوامع  )

( مرشدان، كما ُٓخاصة ُّم، كيبلغ عدد ا٤برشدين الدينْب ا٤بسلمْب يف ا٤بصاحل االجتماعية )
 (ّ)( مرشدان مسلمان.ُٓ)يبلغ عدد ا٤برشدين يف السجوف اإلسبانية 

 

                                                

ـ َُِٕ/ُ/ِِ -ىػُّْٖ/ْ/ُٗقاـ الباحث بعدة زيارات للمركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد يف تاريخ (ُ)
 .َُِٕ/ّ/ُٔ-ىػ ُّْٖ/ٔ/ُٕـ كتاريخَُِٕ/ّ/ٗ -ىػُّْٖ/ٔ/َُتاريخك 

إحصائية حصل عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية  (ِ)
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف غرناطة يف تاريخ 

معيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية إحصائية حصل عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١ب (ّ)
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف غرناطة يف تاريخ 



 

 
 الَمبَحُث الثَّاني

 الواقُع الديني واالجتماعي وأثرُىما على الدعوِة إلى اإلسالم في إسبانيا
 

 األول:  الواقُع الديني وأثُره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:المطلب 
 الفرع األول :  الواقُع الديني في إسبانيا.

 الفرع الثاني :  أثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.
 المطلب الثاني:  الواقُع االجتماعي وأثُره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:

 واقُع االجتماعي في إسبانيا.الفرع األول :  ال
 الفرع الثاني :  أثُره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.
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 المطلب األول
 الواقع الديني وأثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا

 الفرع األول :  الواقع الديني في إسبانيا:  
 يوجد يف إسبانيا عدد من الديانات كتفصيلها على النحو التارل: 

 النصرانية:  -ٔ
 تعريُف النصرانية:  -أ

 مكمٍّلةن  -عليو الصبلة كالسبلـ -على عيسى  الٍب أينزلتٍ  عن الرسالةً  الذم ا٫برؼى  ىي الديني 
إذل بِب  ، موجهةن اليمو من تع  يف التوراةً  ٤با جاءى  كمتممةن  -عليو الصبلة كالسبلـ -موسى  لرسالةً 

كاضطهادان شديدان،  كالتسامح، كلكنها جاُّت مقاكمةن  كالفضيلةً  إذل التوحيدً  إسرائيل، داعيةن 
كثّبان عن أصو٥با   إليها، فابتعدتٍ  التحريفً  يدً  على امتدادً  أصو٥با، ٩با ساعدى  فسرعاف ما فقدتٍ 

 (ُ)كثنية. كفلسفاتو  األكذل المتزاجها ٗبعتقداتو 
 النصرانيُة في إسبانيا:  -ب

دخلٍت النصرانيةي إسبانيا يف القرف األكؿ ا٤بيبلدم، كانتشرت يف أغلًب ا٤بدف كالقرل حٌب جاء 
ا٤بسلموف يف القرف السابع ا٤بيبلدم فانتشر اإلسبلـي كأصبحى ىو الغالبي على ا١بزيرًة اإليبّبية، مث 

كاثوليكية، كاستمرت حٌب بعدى سقوًط غرناطة كطرًد ا٤بسلمْب من إسبانيا عا دت إسبانيا نصرانية ن
 .الدين الرئيس يف إسبانيااآلف تشكلي أغلًب دين الشعب اإلسباين، كىي 

 ـََِٗكفقان لدراسة أجريت يف يوليو ك الوحيد ا٤بدرس ر٠بيان  ىي الديني  :الكاثوليكيةكالنصرانية 
نصارل  % من اإلسباف أنفسهم ّٕؼ من قبل مركز البحوث االجتماعية اإلسباين عرٌ 

                                                

ة إشراؼ كٚبطيط كمراجع، الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة (ُ)
/ ِ، ص ىػَُِْالطبعة: الرابعة، كالتوزيع، الناشر: دار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر ، د. مانع بن ٞباد ا١بهِب

ْٓٔ. 
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من بينهم  أم دين % دل ٰبددكاِِكحوارل  ،% يتبعوف أديانان أخرل8ُِبينما  يْبكاثوليك
 % من ا٤بلحدين.8ّٕ

يني أغلًب الشعًب اإلسباين إال أف ما ٘برعتو أكركبا بشكلو عاـو كإسبانيا كمع أفَّ النصرانيةى ىي د
بشكلو خاص على يد الكنيسة كالقساكسة يف ٧باكم التفتيش جعلتهم بعيدين كلَّ البعًد عن 

 التديًن أك االلتزاـ بأحكاـً الكنيسة.
هم متدينْب % من بْب اإلسباف الذين يعتربكف أنفسى ٖٓف إذ إ الدراسة كذلك كاضح يف ذات

إذل  با٢بضور وف% يقومُٕنادران ما يذىبوف إذل الكنيسة أك ال يذىبوف إطبلقان، بينما 
% كل يـو أك عدة مرات يف ُٓ% عدة مرات يف الشهر ك ٗبضع مرات يف السنة ك  الكنيسة
 (ُ).األسبوع

 اإلسالُم:  -ٕ
عادى اإلسبلـي إذل إسبانيا مع ا٥بجرًة من ببلًد ا٤بغرب العريب كبعض الدكًؿ ا٤بسلمة مثل باكستاف، 

انيا، كقد سبقى ا٢بديثي عن كذلك بغرًض العمًل ككذلك توافدي طبلبه عرب للدراسة يف إسب
أعداًد ا٤بسلمْب كنسبتهم من السكاف، ك٫بن ىنا نتحدث عن الفرًؽ كالطوائف ا٤بنتسبة لئلسبلـ 

 كا٤بتواجدة يف إسبانيا.
 أواًل:  الصوفية: 

 تعريُف الصوفية:  -أ 
تدعو  يةو انتشرت يف العادل اإلسبلمي يف القرف الثالث ا٥بجرم كنزعاتو فرد دينيةه  لتصو ؼ حركةه ا

مث تطورت تلك النزعات  ،ا٢بضارم يف الَبؼً  لبلنغماسً  مضادو  فعلو  العبادة كردً  إذل الزىد كشدةً 
كالسمو ُّا  النفسً  تربيةى  باسم الصوفية، كيتوٌخى ا٤بتصوفةي  معركفةن  ٩بيزةن  ان بعد ذلك حٌب صارت طرق

                                                

 Centro de InvestigacionesSociológicas ^انظر: تقرير مركز البحوث االجتماعية اإلسبانية،  (ُ)
(April 2013). "Barómetroabril 2013".) ص ،ِّ -ّّ ، 

http://mas.lne.es/documentos/archivos/20-11-06-cis.pdf تاريخ الدخوؿ على الصفحة  
ىػُّْٕ/ٗ/ُٓ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_ref-CIS_1-0
http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf
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الشرعية، كلذا  إتباع الوسائلً  ال عن طريقً  كا٤بشاىدةً  بالكشفً  اهلل تعاذل، إذل معرفةً  الوصوؿً  بغيةى 
ا٥بندية كالفارسية كاليونانية   مثل : جنحوا يف ا٤بسار حٌب تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية

 (ُ)ا٤بختلفة.
 الصوفيُة في إسبانيا:  -ب

ف ييوجدي للطريقًة الدرقاكية كجوده يف إسبانيا، كيعود ذلك إذل اعتناًؽ بعض ا٤بسلمْب اإلسبا
اإلسبلـ على يد الشيخ عبد القادر الصويف يف بريطانيا، فلما عادكا إذل إسبانيا أسسوا ٝباعةن 

ـي ىناؾ   .ا١بماعة ٧بمد دؿ بوثو األندلسي ككاف إما
ـ( ُٖٕٗىػ )ُّٖٗإقامة صبلة عيد األضحى سنة  علِب عرفت بو ا١بماعة نشاطو  ككاف أكؿي  

يف  ، فأذف ٥بم كانضم إذل ا١بماعةً من مطراف قرطبة ، كذلك بعدى استئذاهًنمٗبسجد قرطبة األعظم
إذل غرناطة بعد أف أعلنت  ا١بماعةي   انتقلتٍ ، مثمن العماؿ ا٤بغاربة كالباكستانيْب صبلة العيد عدده 

مناشّبىا "ٝباعة  ها يف بعضً نفسى  ا٠بها ا١بديد "ٝبعية عودة اإلسبلـ إذل إسبانيا"، كما أ٠بتٍ 
 ا٤بسلمْب اإلسباف". 

اإلسبانية ٗبقتضى قانوف سنة  العدؿً  ها بوزارةً نفسى  ا١بمعيةي  ـ، سجلتٍ َُٖٗ/  ٗ/ ِِكيف 
ـى ك العقيدة، ٙبت اسم "ا١بمعية الدينية لنشر اإلسبلـ يف إسبانيا"  حريةى  ـ الذم يضمني ُٕٔٗ  قا
دؿ بوثولوبز كآنا ك خيسوس )٧بمد(  كوكا دكمينغزك  ك ا١بمعية خوزم ميكيل )عمر( بتسجيلً 

 (ِ)آالسَبا. أكرييب كماريا خيسوس ،اسكانو سكونَبير كدكلور اس ريس،مارية النش
 كاضحو  كاحدو  مذىبو  ها حوؿى أعضائً  أمرىا إذل تضامنً  يف أكؿً  ا١بماعةً  ىذهً  انتشارً  سببي  يعودي ك 

من  كبّبةه  الدرقاكية، ككذلك الستعما٥با الشعارات األندلسية ٩با جعل أعداده الصوفية  عرب الطريقةً 
 أىل األندلس ينضموف إليها.

                                                

إشراؼ كٚبطيط كمراجعة: ، الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة (ُ)
 .ِْٗ/ ُ، ص د. مانع بن ٞباد ا١بهِب

 .ِّٗانظر: انبعاث اإلسبلـ يف األندلس، د/ علي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص  ِ) )
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منها طريقة تنظيمها  ،متعددة حٌب أخذت تتقهقر ألسبابو  ىذه ا١بماعةي  تشتهري  لكن ما كادتٍ  
كمنها الطريقة ، ا٤بطلقة حوؿ الشيخ األكرب )الشيخ عبد القادر الصويف( ا٤ببنية أساسنا على ا٤بركزيةً 

ا١بماعة ا٤بنضمْب إليها باالنسحاب  ها مطالبةي كمن، ا٣بشنة كالعنيفة يف تعامل ا١بماعة مع الغّب
ـي  من اَّتمع األندلسي الذم تعده كافرنا، من سواىم من ا٤بسلمْب  لكلٍّ  ا١بماعةً  كمنها اهتا

 (ُ).كحٌب الكفر بالضبلؿً 
إسباين مسلم على الطريقة النقشبندية، كيتواجدكف يف منطقًة  ََُِكما يوجدي ىناؾ حوارل 

، ككذلك بالقرًب من منطقًة كاسّبس ككذلك يف بلدة أبو خارا كذلك يف البوخارك الغرناطية 
 (ِ)ا١بنوًب اإلسباين.

 ثانيا: الشيعة االثني عشرية: 
 تعريُف الشيعِة االثني عشرية:  -أ

يف  اإلمامية االثنا عشرية ىم تلك الفرقة من ا٤بسلمْب الذين زعموا أف علينا ىو األحقي  الشيعةي 
 عليهم اإلمامية؛ طلقى كقد أي  - رضي اهلل عنهم أٝبعْب -الشيخْب كعثماف دكف  ا٣ببلفة كراثةً 

عشرية ألهنم قالوا باثِب  باالثِبك٠بي وا  الٍب تشغلهم، األساسيةى  القضيةى  ألهنم جعلوا من اإلمامةً 
 (ّ)هم.زعمً  ىم السرداب بسامراء على حدٍّ عشر إمامنا دخل آخري 

 الشيعة االثني عشرية في إسبانيا:  -ب
ال شكى بأفَّ الغالبية العظمى من ا٤بسلمْب يف إسبانيا ىم من السنًة؛ كذلك لكوهنم من ببلًد 
ا٤بغرًب العريب كإفريقيا كجنوب آسيا، لكن كيًجدى ىناؾ ٧باكالته للشيعة لنشًر مذىًبهم يف أكساًط 

                                                

 ِّّانظر: مرجع سابق، ص   ُ))
ـ، َُِٓ/ُ/ِِانظر: مقاؿ بعنواف )معتنقو الصوفية يف إسبانيا(، الكاتب / فرناندك الوبسو، صحيفة البايس، بتاريخ  ِ))

http://tawaseen.com/?p=2312 ىػُّْٕ/ٗ/ُٖ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة 
إشراؼ كٚبطيط كمراجعة: ، الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، وعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرةا٤بوس (ّ)

 .ُٓ/ ُ، ص د. مانع بن ٞباد ا١بهِب

http://tawaseen.com/?p=2312
http://tawaseen.com/?p=2312
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ا٤بغربية يف ا٤بسلمْب ىناؾ، فقد متَّ إنشاءي ٝبعيةو طبلبية مغربية لنشر التشيع بْب ا١بالية 
 الثمانيناًت، لكن تأثّب ىذه ا١بمعية كافى ٧بدكدان.

كمع تزايدي ىجرةي العراقيْب الشيعًة إذل إسبانيا بدأ ىؤالءي يف تكويًن ٝبعياتو للشيعة منها: ٝبعيةي 
 (ُ)آؿ البيًت يف مدريد، كحسينية اإلماـ الرضا يف ملقا، كمكتبة أىل البيت يف إشبيلية.

ٙبويلها إذل مركز  قصدً بٗبدريد،  قدٲبةو  مدرسةو ةي أىًل البيت العراقية بشراًء كمؤخران قامت ٝبعي
( إلكونفيدينثياؿ) جريدةي كذلك حسبما ذكرت  التشٌيع بإسبانيا ا منها إذل نشرً سعين  ثقايف كبّب؛
 اإلسبانية.

ـى كما ذكرت ا١بريدةي نقبلن عن مصادر )  الطائلةً  اإليراين ىو من أمٌد ا١بمعية باألمواؿً  أٌف النظا
ا٤بذىب  الٍب تطٌلبها شراء مقر جديد ٥با بالعاصمة اإلسبانية مدريد، حيث تسعى إيراف إذل نشرً 

تبلغ مساحة ا٤بركز الثقايف الكائن بشارع ك ، ) الشيعي على حساب ا٤بذىب السِب يف إسبانيا
 كمكتبةو  مَب مربع، كيتوٌفر على أقساـو  ََْ.ُمدريد، سبانية "فلورينسيوسانث" يف العاصمة اإل

 (ِ).كقاعة للندكات، كعٌدة غرؼ كمطبخ كمكاتب
كمع كلٍّ ىذه ا١بهوًد كجد من ا٤بسلمْب السنة يف إسبانيا من تأثر بدعوهتم إما عن جهلو أك 

 بواسطًة اإلغراء ا٤بادم.
  

                                                

مركز األٕباث العقائدية للشيعة، مراكز الشيعة يف إسبانيا  انظر:موقع ُ) )
http://www.aqaed.com/shia/institution/spain/ تاريخ الدخوؿ على الصفحة ،

 ىػُّْٕ/ٗ/ِٖ
انظر: جريدة ىسربس اإللكَبكنية ا٤بغربية، عنواف ا٤بقاؿ )صحف إسبانية: إيراف تسعى لنشر التشيع كسط ا٤بملكة  ِ))

،تاريخ الدخوؿ على http://www.hespress.com/international/259991.html(،  اإليبّبية
 .ىػُّْٕ/ٗ/ِٖالصفحة 

http://www.aqaed.com/shia/institution/spain/
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 اليهودية:  -ٖ
 تعريُف اليهوديِة:  -أ

من بِب  كا٤بعركفْب باألسباطً  -  -العربانيْب ا٤بنحدرين من إبراىيم  ديانةي : ىي اليهوديةي 
يبدك  ديانةه  كاليهوديةي ، ليكوف ٥بم نبيًّا ؛مؤيدان بالتوراة -  -اهلل إليهم موسى  إسرائيل، أرسلى 

 (ُ)التغليب. يعقوب،كعممت على الشعب على سبيلً  أبناءً  إذل يهوذا أحدً  أهنا نسبةه 
 اليهوُد في إسبانيا:  -ب

لقد كافى اليهودي ينعموف يف ظلٍّ ا٢بكًم اإلسبلمي يف األندلس بكافًة حقوًقهم، كبعدى سقوط مدف 
األندلس يف يد النصارل نا٥بم من العذاًب كالتنكيًل على يد ٧باكم التفتيش، حٌب قبل سقوًط 

 غرناطة ما ناؿ ا٤بسلموف.
 بالبحثً  ـ، أمرنا ملكيًّا لؤلساقفةً ُْٗٓا٤بلك أنريكي الرابع، ملك قشتالة، سنة  أصدرى قد ف

، ككاف يقصد بو اليهود ةيلكو ثام عن ا٤بارقْب ا٤بضمرين ألفكار ٨بالفة للكيف دكائرىً  كاالستقصاءً 
، (ِ) غرناطة سقوطً  الغفّب قبلى  ؽ منهم ا١بمي فأحرً ىم، ابتدأ االضطهاد الكنسي ضدا٤بتنصرين، ف

 ـ.ُِْٗكىكذا متَّ طرديىم كهتجّبىم من إسبانيا بشكل كلي يف عاـ 
كىم من يعرفوف باسم  -كاليـو عادٍت ا٢بكومةي اإلسبانية كعرضت على أحفاًد ىؤالء اليهوًد 

( أربعْب ألف ََََْا١بنسيةى اإلسبانية، كقد أصبحى عدديىم يَباكح بْب ) -)يهود السفاردًن( 
 (ّ)إسبانيا. ( ٟبسْب ألفا يفََََٓإذل )

 
                                                

إشراؼ كٚبطيط كمراجعة:  ،الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة (ُ)
 .ْٓٗ/ ُ، ص د. مانع بن ٞباد ا١بهِب

 .ٕٔاإلسبلـ يف األندلس، د/ علي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص  انبعاث ِ) )
عاـ(، تاريخ نشر ا٤بقاؿ  ََٓموقع قناة اليب يب سي عريب، عنواف ا٤بقاؿ )إسبانيا تدعو يهود السفاردًن إذل العودة بعد  ّ))

 ـ، َُِّ/ّ/ٔ
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/03/130306_spanish_jews  تاريخ الدخوؿ على 

ىػُّْٕ/ٗ/ِٖالصفحة    

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/03/130306_spanish_jews
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 الفرع الثاني: أثُر الواقِع الديني على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: 
% من عدًد السكاف، كالبقية غّب مسلمْب ْالشكى بأفَّ تواجدى ا٤بسلمْب كأقلية ال تتجاكز 

يشكل ٙبديان للدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا كذلك يوجبي أف تسّبى الدعوةي ىناؾ من خبلًؿ 
  متوازيْب كٮبا كاآليت: خطْب

دعوةي ا٤بسلمْب ىناؾ، فإفَّ نسبةن كبّبةن من ا٤بسلمْب ىناؾ ىم من ا٤بهاجرين كالعماؿ،  -ُ
كىؤالء إضافة إذل معرفتهم البسيطًة بأحكاـً اإلسبلـ، فقد كجدكا أنفسىهم يف ٦بتمعو منفتحو ببل 

يبتعدكف عن اإلسبلـً كعن قيًمو، قيمو كال أخبلؽو كال دين؛ ٩با أثر على كثّبو منهم، كجعلهم 
كىؤالء ٰبتاجوف إذل الدعوًة كالتوجيو كاإلرشاد كاستغبلؿ ٝبيع الوسائل ا٤بتوفرة لتعليًمهم أمورى 

 ديًنهم.
دعوةي غّبً ا٤بسلمْب من اَّتمًع اإلسباين، فإفَّ ما يعانيو ىذا اَّتمعي من خواء ركحي  -ِ

اإلسبلـ بالوساًئل الدعوية ا٤بختلفة، سواء كاف ىذا كفراغ ديِب ٯبعل الفرصةي مناسبةن لعرًض 
العرضي من خبلًؿ الندكات كاحملاضرات، أك من خبلًؿ لقاءاًت ا٢بوارات الفكرية كالدينية، أك 

 االىتماـً بالتواصًل اإلعبلمي لعرًض اإلسبلـ كمبادئًو كأىدافًو على اَّتمًع اإلسباين.
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 المطلُب الثاني
 الواقُع االجتماعي وأثُره على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا

 الفرع األول:  الواقُع االجتماعي في إسبانيا: 
الغالبيةى العظمى من اَّتمًع يف إسبانيا،  -سكافي الببلًد األصليْب  -يشكلي اإلسبافي 

على رأس  كاألصدقاءي  كتأتى العائلةي  ،االجتماعية ا١بيدة بالعبلقاتً كيتميزي كاقعيهم االجتماعي 
ـً  ؛ فهم يستغلوف أكقاتً اإلسبافلدل معظم  االىتماماتقائمة   األىلً  معى  للتجمعً  الطعا

أسرية،  ٘بمعاتو  إجازاهتم يفما يقضوف  كغالبان ، الود كاحملبة بينهم أكاصرً  ك توطيدً  كاألصدقاءً 
 كىذا ٖببلًؼ أغلب اَّتمعاًت األكربية األخرل.

ا٢بكومة  وفقان ٤بعلوماتً كما يتكوفي اَّتمعي اإلسباين من ا٤بهاجرين القادمْب إذل إسبانيا، ف
تصاريح اإلقامة  ،بناء على بياناتً َُُِمليوف أجنيب سنة  8ِٓ يف الببلد اإلسبانية، كاف يقيمي 

 .ركماين َََ.ََٗيقيم يف الببلد أكثر من  َُُِلعاـ 

 ، كما يوجدكولوميب ََ.َِْك إكوادكرم َََ.َُْك مغريب َََ.َٖٕكحوارل  
 (ُ).َََِمنذ عاـ ا مهاجر من غرب ككسط أفريقي َََ.ََِيف إسبانيا أكثر من 

غينيا  خاصةن  ،السابقةً  من ا٤بهاجرين ا٤بنحدرين من ا٤بستعمراتً  يف إسبانيا عدده  وجدي يي كما 
الصحراء كبلداف  جنوب دكؿً  مؤخران مهاجرين من ما استقبلتٍ ، كا١بزائر ك كا٤بغرب االستوائية
 إسبانية، الفلبْب كانت مستعمرةن  نظرا ألفَّ  ؛ْبنيالفلبي من ا٤بهاجرين ىناؾ أيضان نسبةه ، ك  الكارييب 

، شرؽ أكسطية كمهاجرين من أصوؿً  كالصينيْب ا٥بنود نيمن ا٤بهاجر  قليلةه  أعداده  ككذلك تتواجدي 
                                                

انظر: كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )ا٥بجرة(، (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%

D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124ىػُّْٕ/ٗ/ِٗريخ الدخوؿ على الصفحة ، تا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
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 ا٤بهاجرين من أمريكا البلتينية )الذم قد يكونوف أيضان من أصل إسباين( كبّبةه  كما أف أعدادى 
ات األخرل اآلخذة يف التزايد الربيطانيْب الذين كصلت من اَّموع، ك كأعدادىم تنمو بسرعةو 

، كال (ُ)كغّبىم من ا٤بهاجرين من بقية أكركبا كاأل٤باف ََِٔيف عاـ  8ََََٕٔأعدادىم إذل 
ا٤بهاجرين عاداتيو الٍب ٚبصو، لكنهم سرعاف ما يند٦بوف مع باقي شكى أف ًلكلٍّ فئةو من ىؤالًء 

 اَّتمًع اإلسباين.
بل إفَّ ا٢بكومةى اإلسبانية تسعى للَبكيًج لثقافًة )العيش معان( ٤بواجهًة مشاكًل ا٥بجرًة  

مبدأ كاختبلًؼ الثقافات داخل اَّتمع اإلسباين، فتقيم لذلك الندكاًت كاللقاءاًت للتأكيًد على 
كيعِب فعليان احَباـ « االعيش سوين »ذل إكىو يَبجم حرفيان  Convivencia) كونفيفينثيا)

 (ِ). القانوفً  سقفً  ٙبتى  ا٤بختلفةً  الثقافاتً 
 الكاثوليكيةة الر٠بية يف إسبانيا مزٯبان من ا٤بناسبات الديني أياـ العطلً  تشملي كما 

يـو عطلة ر٠بية يف السنة كحد  ُْبإعبلف  بلديةو  سمح لكلٍّ يي ك كاالحتفاالت الوطنية اإلقليمية، 
ما يصل إذل تسعة منها من قبل ا٢بكومة الوطنية، كيتم اختيار اثنتْب على  اختيارً  أقصى؛ يتم  
أكتوبر، بينما ٰبتفل بذكرل اكتشاؼ أمريكا كعيد  ُِٰبل يـو إسبانيا الوطِب يف ، ك األقل ٧بليان 

 (ّ).إسبانيا يف ٝبيع أ٫باءً  أراغوف ذكرل سيدة العمود حامية
                                                

 ىػ ُّْٕ/ٗ/ِٗة ا٢برة، إسبانيا )األقليات العرقية(، تاريخ الدخوؿ على الصفحة ديا ا٤بوسوعانظر: كيكيبي(ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9

%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124 ، 
انظر: جريدة الشرؽ األكسط، مقاؿ بعنواف )اسبانيا تركج ؿ )العيش معا( ٤بواجهة مشاكل ا٥بجرة كاختبلؼ الثقافات، (ِ)

 ىػ ُِْٗ/ٔ/ِتاريخ ا٤بقاؿ 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=473862&issueno=107
84#.V35o2UsrLIU ىػ ُّْٕ/َُ/َِالصفحة ، تاريخ الدخوؿ على   

 انظر: كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )األعياد كالعطل الر٠بية(، (ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
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منهم ال  العديدى  القشتالية أك اإلسبانية، رغم أفَّ  للغةى العظمى من اإلسبانيْب ا األغلبيةي  يتكلمي ك 
عن  أٮبيةن  أخرل مستخدمة، ال تقل   ا٤بختلفة لغاته  يف األقاليمً  يوجدي  يعتربكهنا لغتهم األـ، حيثي 

 آلرانية،كا نية، الفالنسية، ا١باليكية، البشكنشية،و ها الكتلأك اإلسبانية،كمن أٮبً  القشتاليةً 
  األراغونية.ك 
 عددً  كولومبيا، ا٤بكسيك، كالواليات ا٤بتحدة األمريكية من حيثي   بعدى  الثالثةى  إسبانيا ا٤برتبةى  ٙبتل  ك 

 الكتبلنية كالباسكية حظيتٍ  ىذه اللغات كخاصةن  بعضي ، ك األشخاص الذين يتحدثوف اإلسبانية
 الدكريةً  راتً اليومية كغّبىا من ا٤بنشو  النشر كإصدار الصحفً  رفيعة كمتطورة يف ٦باؿً  ٗبكانةو 

 (ُ).ا٤بختلفةً 

 
  

                                                                                                                                            

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D
9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.8
5.D9.8A.D8.A9 ىػ ُّْٕ/ َُ/َِ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة   

 انظر: كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )اللغات(،  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 يخ ، تار 

ىػ.ُّْٕ/َُ/َِالدخوؿ على الصفحة   
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 الفرع الثاني: أثُر الواقِع االجتماعي على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: 
الشكَّ بأفَّ طبيعةى كتكوين اَّتمع اإلسباين لو تأثّبه سليب على ا٤بسلمْب ا٤بتواجدين يف ىذا 

 اَّتمًع كذلك من ا١بوانًب التالية: 
 الجانِب العقدي:  -ٔ

، كتقوـي عقيدتيو على التثليًث كتأليًو ا٤بسيح، بل  اَّتمعي اإلسباين ٦بتمعه نصراين بشكلو عاـو
كتوجدي يف إسبانيا مدفه تقـو بتخريج القساكسًة كتأىيلهم للدعوًة للنصرانية، كيف ىذا خطره على 

ا١بانًب،  كما  عقيدًة ا٤بسلم يستوجبي أف يهتمى الدعاةي إذل اإلسبلـً بتحصًْب ا٤بسلمْب يف ىذا
 ينبغي االىتماـ أيضنا بدعوة النصارل اإلسباف لئلسبلـً كالتوحيد.

 الجانب األخالقي:  -ٕ
يف ا١بانًب األخبلقي اَّتمعي اإلسباين مثلي غّبًه من اَّتمعاًت الغربيًة الٍب تيباحي فيها 

رى على عددو من احملرماتي من مراقصو كٟبارات ككذلك العرم كاَّوف، كىذا االنفتاحي قد أثػَّ 
 ا٤بهاجرين ا٤بسلمْب القادمْب من ٦بتمعاتو ٧بافظة فسقطوا يف ىذا الوحًل.

ـي كالَبكيزي على القضايا الدعوية يف ا١بانًب األخبلقي،   فيتعْبي على الدعاًة يف إسبانيا االىتما
 كالتحذير من ىذه احملرمات مثل شرًب ا٣بمًر كالعبلقاًت احملرمًة كغّبىا.



 

 

   
 

 الَمبَحُث الثَّاِلُث:
 الواقُع السياسي واالقتصادي وأثرىُما على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا

 
 وأثُره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:المطلب األول:  الواقُع السياسي 

 الفرع األول :  الواقع السياسي في إسبانيا.
 الفرع الثاني :  أثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.

 المطلب الثاني:  الواقُع االقتصادي وأثُره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:
 نيا.الفرع األول :  الواقُع االقتصادي في إسبا

 الفرع الثاني :  أثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.
 



 الم في إسبانياالواقع السياسي وأثره على الدعوة إلى اإلس المطلب األول: 
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 المطلب األول:
 الواقع السياسي وأثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا

 الفرع األول:  الواقُع السياسي في إسبانيا: 
 السياسة الداخلية:  -أ

ـ ا١بنراؿ ُّٗٗـ كحٌب ُّٔٗكقعت بْب عاـ حكمى إسبانيا منذي ا٢برًب األىلية الٍب 
ـ عْبى ا١بنراؿ فرانكو األمّب خواف كارلوس كلينا للعهد، كما إف إسبانيا ُٗٔٗفرانكو، كمنذ عاـ 

ـ ينص  على أف الديانة الكاثوليكية ىي ديانةي  ُٔٔٗقٍد اختارت لنفسها دستوران جديدان سنة 
 (ُ)نية لغّب الكاثوليك.الدكلًة الر٠بية، كيعطي بعضى ا٢برياًت الدي

ـي ك  حالينا  يف إسبانيا ملكي دستورم حيثي ا٤بلكيًة كراثية، كالرب٤بافي يتكوفي من  ا٢بكمً  نظا
٦بلسْب كيعرؼ باسم )كورتيسخينّب اليس(، كما يتألفي الفرعي التنفيذم من السلطًة من ٦بلًس 

، كزراء إسبانيا، كيَبأسو رئيسي ٦بلسً الوزراًء، كيتكوف من الوزر  اًء الذين يرشحهم كيعينهم ا٤بلكي
كٲبنحهم ٦بلسي النواًب الثقةى بعدى االنتخاباًت التشريعيًة، ككفقان للعيرًؼ السياسي الذم أرساه 

ـ كافى مرشحو ا٤بلًك من طرًؼ ُٖٕٗخواف كارلوس منذي التصديًق على دستوًر عاـ  -ا٤بلكي 
 األغلبيًة يف الرب٤باف.

لقوائم  الشعيب باالقَباعً  ينتخبوفى عضوان،  َّٓمن ٦بلًس النواب كيضم  كتتكوفي السلطةي التشريعيةي 
 ِٗٓالشيوخ  ٦بلسي  بينما يضمي ، كلوالية مدهتا أربع سنوات النسيب، التمثيلً  على أساسً  الكتلً 

 ا٤بشرعوف احملليوف، آخرين يعينهم ُٓتنتخب مباشرة باالقَباع الشعيب ك  َِٖمقعدان منها 
.سنوا ألربعً كٱبدموف أيضان   تو

                                                

 .ُٕٔعلي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص د.  ا٤بسلموف يف أكركبا كأمريكا،  (ُ)
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كل  إقليمو بر٤بانان منتخبان الذايت با٢بكمً  متمتعةه  ،منطقةو  ُٕإسبانيا مقسمة إذل كدكلةي  ، كٲبتلك ي
 كالصحةً  كا١بامعاتً  عن ا٤بدارسً  اإلقليمية مسئولةن  ىذه ا٢بكوماتي خاصان، إضافةن إذل حكومةو ك 

 (ُ).فيةً ا٢بضرية كالري ة، كالتنميةً ياالجتماعية كالثقاف كا٣بدماتً 
 السياسة الخارجية: -ب 

 إسبانيا على صعيدً  من أكلوياتً  كافى   ـ،ُٕٓٗفرانكو يف  كفاةً  يف أعقابً  الدٲبقراطيةً  عودةً  بعدى 
 كتوسيع العبلقاتً  فرانكو، سنواتً  الدبلوماسية خبلؿى  من العزلةً  ا٣بركجي  ا٣بارجيةً  السياسةً 

بوصفها  مع الغربً  األمنيةً  العبلقاتً  طويركت ،األكركبية ا٤بشَبكةً  الدبلوماسية كدخوؿ السوؽً 
 ـ.ُِٖٗاألطلسي منذ عاـ  مشاؿً  ا يف حلفً عضون 

 باألمنً  فيما يتعلقي  األطراؼً  ا٤بتعددةً  يف األنشطةً  رئيسو  ها كمشارؾو إسبانيا نفسي  رفتٍ عي  كما
حٌب على ك  إسبانيا يف االٙباد األكركيب جزءان ىامان من سياستها ا٣بارجيةً  عضويةي  ٛبثلي ك  الدكرل،

ىا مع جهودى  سقى أف تني  إسبانيا تفضلي  فإفَّ  خارج أكركبا الغربية من القضايا الدكليةً  صعيد العديدً 
 (ِ).آليات التعاكف السياسي األكركيب شركائها يف االٙباد األكركيب من خبلؿً 

بانية مع العادًل العريب فتمتازي با٤بتانًة، كقد كافى إلسبانيا موقفه إٯبايب من كأما العبلقاتي اإلس
 ليستٍ القضيًة الفلسطينية كاالحتبلًؿ اليهودم للقدس، كٛبتازي العبلقاتي السعودية اإلسبانية بأهنا 

 ا٤بشَبكةً  من القواسمً  كاحَباـ متبادؿ بْب بلدين ٝبعت بينهما العديدي  كتعاكفو  صداقةو  عبلقةً  ٦بردى 
، عندما التقليدم ٤بعُب الصداقةً  بْب البلدين ا٤بفهوـى  فقد ٘باكزت العبلقةي  الوثيقة، ك الركابطً 

                                                

 كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )فركع ا٢بكومة(،  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A7#cite_note-From_Dictatorship_to_Democracy-62 تاريخ ،

ىػ ُّْٕ/ َُ/َِالدخوؿ على الصفحة   
 إسبانيا )العبلقات ا٣بارجية( ،ا٤بوسوعة ا٢برة اكيكيبيدي(ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9

%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.

D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9 تاريخ الدخوؿ  
ىػ ُّْٕ/َُ/َٕعلى الصفحة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
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 كافةى   الٍب مشلتٍ اإلسَباتيجية  ، كبالشراكةً ا٤بتبادلة على أعلى ا٤بستوياتً  توثٌقت بالزياراتً 
 (ُ).ا٤بيادين كلَّ   الثنائية الٍب مشلتٍ  ، كباالتفاقياتً اَّاالت

  

                                                

 موقع سفارة ا٤بملكة العربية السعودية يف إسبانيا، (ُ)
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR/AboutHostingCountry/SaudiRela
tions/Pages/default.aspx ىػ ُّْٕ/َُ/َٕالدخوؿ على الصفحة   
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 الفرع الثاني: أثُر الواقِع السياسي على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: 
 كافى للواقًع السياسي يف إسبانيا آثاره إٯبابيةو على الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا منها: 

 انفتاُح إسبانيا على العالِم العربي بشكٍل عاٍم والمملكِة العربية السعودية بشكٍل خاٍص:  -ُ
ساعدى ىذا االنفتاحي على مساٮبًة ا٤بملكة العربية السعودية يفً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف  كقدٍ 

مَب مربع  ْٓٔ.َُالشرقية مساحتها  دريدأرضنا بضواحي مإٍسباٍنيا، فقد قدمٍت بلديةي مدريد 
ـ ُِٗٗسنة بناؤه الذم انتهى  ،ا٤بسجدً  مشركعى  السعوديةي  العربيةي  ا٤بملكةي  كتبنتٍ ، بشارع السبلـ

كيتكوف ا٤بركز من ا إسبلمي يف إسباني مركزو  أكربى  ىذا ا٤بسجدي  كقد أصبحى ، سفارهتا إشراؼً  ٙبتى 
مَبنا مربعنا  َٓٔمَبنا، كمسجد مساحتو  ّٔمنها ٙبت األرض، كمئذنة علوىا  طوابق، ثبلثةً  ستةً 

 (ُ).مصلو  َّٖيسع لػ 
)مقاطعة مالقة(  اربياـ ٗب ُُٖٗعبد العزيز سنة  ا٤بلكً  مسجدى  كما قامٍت ا٤بملكةي ببناءً 

، كيقعي ٙبتى إشراًؼ رابطة العادل اإلسبلمي، إضافةن إذل عددو من ا٤براكًز اإلسبلميًة مثلى باألندلسً 
 ا٤بركًز الثقايف األندلسي ٗبلقا، كمركز كمسجد ا٤بلك خالد ٔبزر الكنارم.

 سالميِة: ظهوُر المراكِز والجمعياِت والفيدرالياِت اإل -ٕ
ا تسمحي  اإلسبانيةي  ا٢بكومةي  ـ، أصدرتٍ ُٕٔٗ/  ٔ/ ِٖيف   فيو ٕبريةً  قانوننا جديدن

 إٝبارل عددي  بلغي كاليوـي ي ،إسبلميةو كفيدرالياتو  ٝبعياتو  تأسيسي  معو من ا٤بمكنً  أصبحى ك ، األديافً 
 ٝبعية ُِِٕاإلسبلمية على مستول إسبانيا كا٤بسجلة بوزارة العدؿ كالفيدراليات  ا١بمعياتً 
 باينيتبع االٙباد اإلس ِْٖاإلسبلمية، ك معياتا١ب اٙبادي  يتبعي  من ىذه ا١بمعياتً  ُٔٔكفيدرالية،

                                                

 .ِّٓ/ُعلي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص د.  ، األندلسانبعاث اإلسبلـ يف  (ُ)
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 (ُ).ىذين االٙبادين خارجي  ىي اإلسبلمية، كالبقيةي الدينية  للكياناتً 
السماُح للدعاِة والعلماِء بالدخوِل إلى إسبانيا ومشاركِتهم في الدعوِة إلى اهلِل مع  -ٖ

 المراكِز اإلسالميِة في إسبانيا: 
حيثي يقوـي بشكلو دكرم بزيارًة ا٤بسلمْب يف إسبانيا عدده من الدعاًة كالعلماًء للمشاركة يف 

تقوـي كزارةي الشؤكًف اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية احملاضراًت كالندكاًت كتوعيًة ا٤بسلمْب ىناؾ، كما 
السعودية بإرساًؿ عددو من األئمًة خبلؿى شهًر رمضاف كلَّ عاـو إلمامًة ا٤بسلمْبى كتوجيههم يف 

 عددو من ا٤بساجًد يف إسبانيا.

 

                                                

ة حصل عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية إحصائي (ُ)
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف غرناطة يف تاريخ 



 

 
 المطلب الثاني

 الواقُع االقتصادي وأثُره على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا
 

 الفرع األول :  الواقُع االقتصادي في إسبانيا.
 الفرع الثاني :  أثره على الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.
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 الفرع األول : الواقع االقتصادي في إسبانيا:  
ـ( ُٕٓٗ-ُّٗٗعاىن االقتصادي اإلسباين يف الفَبًة الٍب حكمى فيها ا١بنراؿي فرانكو )

% من ٦بموًع ْٕـ  كانت نسبةي العاملْب يف الزراعة َُٔٗحيثي كافى الفقري منتشران ففي عاـ 
إسبانيا متخلفنا  ل القومي، ككاف اقتصادي الدخ من ٦بموعً %  ّّينتجوف العاملْب يف إسبانيا ك 
 إنتاجي  ، كتزايدى الطاقةى  استهبلؾي  ـ، تضاعفى ُٗٔٗـ ك ُٗٓٗكبْب سنٍب ، حٌب يف اَّاؿ الزراعي

 (ُ).ا٤بدفي  ، كتطورتٍ الصلبً 
كبعدى كفاًة ا١بنراؿ فرانكو كٙبوؿ إسبانيا إذل الدٲبقراطيًة كانضماًمها إذل السوًؽ األكربية 

االنتعاشي يف االقتصاًد اإلسباين،  ككصل ذركتيو مع بدايًة األلفيًة ا١بديدًة، حيثي  ا٤بشَبكة، بدأ
، كالسادس ا٠بيناتج ٧بلي إٝبارل  أكربً  حسبٍ  ترتيبو الثالث عشر عا٤بيان، أصبحى اقتصادي إسبانيا

االٙباًد  يفاقتصادو  خامسً  اإلسباين أكربى  االقتصادي ، كما يعتربي عشر حسب القوة الشرائية
 (ِ).َُِِيف عاـ  اال٠بيالناتج احمللي اإلٝبارل  إذل إحصاءاتً  استنادان  األكركيب

 اإلسباني:  مكوناُت االقتصادِ 
 السياحة:  -ٔ

 الثانية يف العادل من حيثي  الدكلةى إسبانيا  لتصبحى   حٟبسوف مليوف سائو  عاـو سبانيا كل َّ إ يزكري 
٘ تقريبان من الناتج احمللي اإلٝبارل ٓمليار يورك أم  َْقيمتها حوارل  تبلغي  السائحْب،حيثي  عددً 

                                                

 .ِٕٗ-ِٔٗ/ُعلي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص د. انبعاث اإلسبلـ يف األندلس،  (ُ)
 ىػُّْٕ/َُ/َُا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )اقتصاد إسبانيا( ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  اكيكيبيدي (ِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A
7#cite_note-1. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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إذل  التارٱبية كالثقافية كموقعها ا١بغرايف باإلضافةً  كا٤بعادلي  ا٤بناخي  ساىمى ـ، فقد ََِٔيف عاـ 
 مصدران كبّبان لعمالةو  كأف تكوفى  يف إسبانيا، الرئيسة من الصناعاتً  السياحةً  ها يف جعلً مرافقً 

 (ُ) .مستقرةو 
 الصناعة: 
 كالكيميائية كالسيارات كا٤بعدنيةي  الغذائيةً  كا٤بوادي  ىي ا٤بنسوجاتي يف إسبانيا  الصناعاتً  أىمي 

 (ِ)تطورة، كتكنولوجيا علمية ىائلة.ا٤ب سلحةً األ كصناعةي 
 الزراعة: 

كالزيتوف كالعنب كالشمندر  كالفاكهةي  كا٣بضركاتي  كالقمحي  ىي الشعّبي  الزراعيةً  ا٤بنتجاتً  ىمه أ
 (ّ).ضخمةن  ك٠بكيةن  حيوانيةن  ثركةن  الببلدي  ٛبلكي ، كما السكرم كا٢بمضيات

 الطاقة: 
  البديلة الطاقةً  مصادرً االعتمادى على  لذلك فإفَّ  األراضي اإلسبانية للنفطً  فتقري ت

                                                

% من ُِ،  مقاؿ )إسبانيا البلد الذم يزكره ُِٗٗسبتمرب  -ُُّْ( ربيع األكؿ ِِّانظر ٦بلة االقتصاد، العدد ) (ُ)
ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )اقتصاد إسبانيا(  ا، كانظر  كيكيبيديٕٓ(، ص سكاف العادل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%
D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9 تاريخ،

 ىػُّْٕ/َُ/َُالدخوؿ على الصفحة 
% من ُّ،  مقاؿ )إسبانيا البلد الذم يزكره ُِٗٗسبتمرب  -ُُّْ( ربيع األكؿ ِِّانظر ٦بلة االقتصاد، العدد ) (ِ)

، كانظر الشبكة العربية للصحة النفسية، مقاؿ بعنواف )إسبانيا من  إذل( / للكاتب / أ. د. ُٓسكاف العادل(، ص 
 قُّْٕ/َُ/َُـ ،تاريخ الدخوؿ على الصفحة ََِٗ/ُُ/ُْم بتاريخ ٧بمد ا٤بهد

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884 
% من ُّ،  مقاؿ )إسبانيا البلد الذم يزكره ُِٗٗسبتمرب  -ُُّْ( ربيع األكؿ ِِّانظر ٦بلة االقتصاد، العدد )  (ّ)

الشبكة العربية للصحة النفسية، مقاؿ بعنواف )إسبانيا من  إذل( / للكاتب / أ. د. ٧بمد ، كانظر َٓسكاف العادل(، ص 
 ىػُّْٕ/َُ/َُ،تاريخ الدخوؿ على الصفحة ،ـ  ََِٗ/ُُ/ُْا٤بهدم بتاريخ 

http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884
http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884
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 إسبانيا على الوالياتً  تفوقتٍ ـ، ََُِفي عاـ ، فأرقامان ىامة حققتٍ  حيثي  اسَباتيجي، ىدؼه 
بالقرب من ألفارادك يف  ضخمة للطاقةً  ٧بطةو  من خبلؿً  ة،لطاقة الشمسية العا٤بيل ا٤بتحدة كزعيمو 

 (ُ).بطليوس
ـ فاهنارى ََِٗ-ََِٖكقد تأثرٍت إسبانيا باألزمًة االقتصادية العا٤بية الٍب حدثت عامي 

 كتأثرٍت أسعاريه، كأفلسٍت معو الشركاتي كارتفعٍت البطالةي إذل رقمو قياسي. السوؽ العقارم،
مليار يورك، إضافةن إذل بعًض اإلصبلحاًت  ََُكلكن االٙباد األكريب أقرض إسبانيا 

االقتصادية، كزيادة الضرائًب؛ ٩با جعل إسبانيا تتخطى ىذًه األزمًة، كيعودي اقتصاديىا بشكلو 
 كاالزدىاًر.تدرٯبي إذل النمًو 

  

                                                

 ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )اقتصاد إسبانيا(  اكيكيبيدي (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9 تاريخ،

ىػ ُّْٕ/َُ/َُالدخوؿ على الصفحة   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
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 الفرع الثاني: أثُر الواقِع االقتصادي على الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: 
عندما كانٍت إسبانيا تيعاين من ضعًف االقتصاد كقلًة ا٤بوارد، دل يكن ىناؾ تواجده كبّبه 
للمسلمْب، حيث إفَّ أغلبى مسلمي إسبانيا ىم من ا٤بهاجرين العماًؿ كالذين قصدكىا للعمل 
 فيها، كلكن مع ازدىاًر االقتصاًد اإلسباين منذي فَبًة التسعيناًت يف القرًف ا٤باضي ظهرت بعضي 

 اآلثاًر اإلٯبابيًة لبلقتصاًد اإلسباين يفً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا منها: 
 زيادة ىجرة المسلمين للعمل في إسبانيا:  -ٔ

فقد بدأٍت ا٥بجرةي إذل إسبانيا للعمل فيها ككاف أغلبي ا٤بهاجرين من ببلًد ا٤بغرًب العريب 
أسيسي العديًد من ا٤براكًز اإلسبلمية كا٤بساجًد الٍب كإفريقيا، فازدادت أعدادي ا٤بسلمْب كمتَّ ت

 يقصديىا ىؤالًء ا٤بسلموف.
 ساعَد ارتفاُع دخِل الفرِد العامِل في المساىمِة في المشارِيع الخيريِة والدعوية: -ٕ

فقد شارؾى عدده من أفراًد ا٤بسلمْب كمن ٘بارىم يف بناًء ا٤براكًز الدعوية أك شراًء أماكن 
 جدى كدعم أنشطًة الدعوة إذل اهلًل فيها، ككل ىذا بعد ازدىاًر االقتصاًد اإلسباين.الٚباذىا مسا



 

 

 

 

 الباُب األول:

 الدراسة النظرية

 
 األوُل: القائمون بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا.الفصُل 

 الفصُل الثاني: موضوعاُت الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا ومياديُنها.
 الفصُل الثالُث: وسائُل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا وأساليُبها.

 



 

 
 
 

 الفصُل األول
 في إسبانيا القائموَن بالدعوة إلى اإلسالم

 
 الَمبَحُث األوَُّل: أىميُة الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.

 الَمبَحُث الثَّاني: المراكُز والمؤسسات اإلسالمية في إسبانيا.
 الَمبَحُث الثَّاِلُث: أبرُز القائمين بالدعوة إلى اإلسالم من األفراد في إسبانيا.
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 الَمبَحُث األوَُّل:
 أىميُة الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا

لغايةو عظيمةو كىي عبادتيو كحدىهي ال شريكى لو، قاؿ  -اإلنس كا١بن  -لقد خلقى اهللي الثقلْب  
، كلذلك أرسلى اهللي الرسلى كي (ُ) َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱتعاذل :

هي كالقياـ بأكامره كاجتناًب   نواىيو.يدعوا الناسى إذل عبادًة اهلًل كحدى
 ىل ُّٱٱككانٍت كظيفةي الدعوةي من أىمٍّ الوظائًف الٍب أكجبها اهللي على ىذه األمًة قاؿ تعاذل:

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل

اهلل، يف  بأمرً  للقياـً  }كلتكن منكم أمة{ أم: منتصبةن ، قاؿ ابن كثّب: (ِ) َّ ىي ني
من  فرقةه  تكوفى  من ىذه اآلية:أفٍ  كا٤بقصودي ، كالنهي عن ا٤بنكر إذل ا٣بّب، كاألمر با٤بعركؼً  الدعوةً 
 (ّ).ٕبسبو من األمةً  فردو  ا على كلٍّ ذلك كاجبن  ، كإف كافى ٥بذا الشأفً  متصديةن  األمةً 

كدل تزٍؿ ىذه األمة قائمةن بالدعوًة ١بميع أجناًس البشر يف الشرًؽ كيف الغرًب، كذلك اقتداءن 
 ، كمن ىؤالًء الذين ٰبتاجوف إذل الدعوة إذل اإلسبلـ ىم سكافي دكلًة إسبانيا.-  -برسو٥با 

فقان لدراسة أجريت يف يوليو و فإفَّ ا٤بتأملى يف حاًؿ اإلسباف ٯبدي أهنم يعيشوف خواءن ركحي، ف
نصارل  أنفسهم  % من اإلسبافً ّٕؼ البحوث االجتماعية اإلسباين عرٌ  مركزً  من قبلً ـ، ََِٗ
من بينهم  أم دين % دل ٰبددكاِِ% يتبعوف أديانان أخرل كحوارل 8ُِبينما  يْبكاثوليك

 (ْ).% من ا٤بلحدين8ّٕ
                                                

 .ٔٓسورة الذاريات، آية  (ُ)
 .َُْسورة آؿ عمراف، آية  (ِ)
الناشر: دار طيبة للنشر ، : سامي بن ٧بمد سبلمةٙبقيق ،أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب، فسّب القرآف العظيمت (ّ)

 .ُٗ/ِ، ص ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة: الثانية ،الرياض -كالتوزيع
 Centro de InvestigacionesSociológicas (April ^تقرير مركز البحوث االجتماعية اإلسبانية،  (ْ)

.metroabril2013"ó"Bar 2013).)ىػُّْٕ/ٗ/ُٓتاريخ الدخوؿ على الصفحة  ،ّّ-ِّ،ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_ref-CIS_1-0
file:///C:/Users/hamdey/Desktop/مجلد%20جديد%20(2)/%22Barómetroabril2013%22
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سًة كال يؤدم الشعائرى كالطقوسى بل كحٌب من قرركا بأهنم نصارل فإف أغلبىهم ال يذىبي إذل الكني
 النصرانية.

 كتكمني أٮبيةي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا من خبلًؿ جانبْب ٮبا: 
 أىميُة الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا لإلسبان. -ٔ
 أىمية الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا للدعاة. -ٕ

 الجانب األول:
 أىمية الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا لإلسبان: -ٔ 

 كتتضحي أٮبيةي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا لئلسباًف فيما يلي:
إفَّ اإلٲبافى باهلًل كتوحيدًه ىو السببي يف النجاًح كالفبلح يف الدنيا كاآلخرًة، كأف الكفر ىو  -ُ

 مق حق ُّٱٱشديد يف اآلخرة، قاؿ تعاذلالسبب لضيق ا٢بياة كتعاستها يف الدنيا كالعذاب ال

 (ُ).ٱٱَّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك
عنو  أمرم، كما أنزلتو على رسورل، أعرضى  }كمن أعرض عن ذكرم{ أم: خالفى قاؿ ابني كثّب: 

 لو، كال انشراحه  ىداه }فإف لو معيشة ضنكا{ أم: يف الدنيا، فبل طمأنينةي  ّبكتناساه كأخذ من غ
 ، كسكنى كأكل ما شاءى  ه، كلبس ما شاءى ، كإف تنعم ظاىري لضبللوً  حرجه  ضيقه لصدره، بل صدره 

، فبل شكَّ أفَّ الفراغى الركحي الذم يعيشي فيو اَّتمعي اإلسباين يف ظلٍّ طغياف (ِ)(.شاءى  حيثي 
ا٤بادًة كتقدًن حاجة ا١بسد على حاجة الركًح، كأفَّ عبلجى ىذا كلو ىو اإلسبلـي كاإلٲبافي باهلل 

 كحدىهي.

                                                                                                                                            

http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf  
 .ُِْسورة طو، آية   (ُ)
 .ِِّ/ّص  ،بن كثّبا، القرآف العظيمفسّب ت (ِ)
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يف إيصاًؿ الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا إذل اإلسباًف فيها إقامةه للحجًة عليهم، بتبليغهم  -ِ
دين الًلو الصحيح الذم ال يقبل اهللي غّبه، بعيدان عن الصورًة ا٤بشوىة الٍب بلغتهم عن اإلسبلـً يف 

سيئًة الٍب  كسائًل اإلعبلـ، أك ما حدثى من تصرفاًت بعًض من يينسبوف إذل اإلسبلـً ك 
ي
أعما٥بم ا٤ب

.  أدٍت إذل نفوًر الناًس عن اإلسبلـً
لذا عندما يصلي اإلسبلـي إذل اَّتمًع اإلسباين بصورةو صحيحةو عندىا يكوف التأثّبي فيهم كاضحان 

 كتتم إقامةي ا٢بجًة عليهم. 
ىذا ما ٰبتاجيو البشري ٤با كافى اإلٲبافي باهلًل كاتباًع أكامرًه سببه يف راحًة النفًس كطمأنينتها، ك  -ّ

يف حياهًتم كانٍت الدعوةي إذل اإلسبلـً يف إسبانيا مهمةن لئلسباًف لتحقيًق ىذه السعادًة كىذه 
 الراحًة النفسية الٍب ال تأيت إال باإلٲباًف باهلًل كرسولًو.
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 الجانب الثاني:  
 أىميُة الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا للدعاِة: -ٔ 

 رت يب ىب نب مب ُّٱلعظيًم األجًر ا٤بَبتًب على الدعوًة إذل اهلل كما قاؿ تعاذل :  -ُ

ـي الدعوًة من  (ُ) َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ، فمقا
أشرًؼ ا٤بقاماًت فإفَّ الداعيةى يف إسبانيا عندما ٰبتسب يف دعوتو تبليًغ اإلسبلـ كيضعي نصبى 

 (ِ)(.عمً النٍّ  رً رجل كاحد خّب لك من ٞبي  هدل بكى فواهلل ألف يي : )-  -عينيًو قوؿ النيب 
كما يتذكري الفضلى العظيم عند استجابًة اإلسباف إذل اإلسبلـً فأفَّ ما يقوموف بو من أعماؿو 
صا٢بةو من صبلةو كصياـو كزكاةو كحجو كغّبىا تكوف يف ميزاًف حسناًت ىذا الداعيًة، كإذا 

إسبلـً ىذا ا٤بدعو كدعا غّبه إذل اإلسبلـً  كانٍت ىذه األجوري العظيمةي يف ميزاًف حسناًت   حسن ى
 ىذا الداعية، فكل  ىذا يؤكًد على أٮبيًة الدعوًة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا للدعاًة.

ال توجدي معوقاته يف دكلًة إسبانيا قد تعيقي الداعيةى عن إببلًغ دعوتًو، فبعدى صدكًر قانوف  -ِ
عائرى اإلسبلـً كيقيموا ا٤براكزى اإلسبلميةى كا٤بساجدى، كيف حرية األدياف أتيحى للمسلمْب أف ٲبارسوا ش

اإلمكاًف استخداـً الوسائل ا٤بتعددة للدعوة إذل اإلسبلمًية سواءن كانت ا٤برئيةى، أك ا٤بقركءةى، أك 
ا٤بسموعةى، كىذا ييعطي حافزنا للداعيًة يف إسبانيا على إببلًغ دعوتًو إذل اإلسبلـً لكافًة طبقاًت 

 إلسباين.اَّتمع ا
  

                                                

 .ّّسورة فصلت، آية  (ُ)
 ،٧بمد زىّب بن ناصر الناصر ٙبقيق: ٧بمد بن إ٠باعيل أبو عبداهلل البخارم،، صحيح البخارم أخرجو البخارم، (ِ)

إذل  -  -، يف كتاب ا١بهاد كالسّب، باب دعاء النيب ىػُِِْالطبعة: األكذل، الرياض،  –الناشر: دار طوؽ النجاة 
 .ْٕ/ْ، ص ِِْٗاإلسبلـ كالنبوة، رقم 
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 الَمبَحُث الثَّاني
 المراكز والمؤسسات اإلسالمية في إسبانيا

 
 المطلب األول: المؤسساُت الدعوية الداخلية في إسبانيا.

 المطلب الثاني: المؤسساُت الدعوية الخارجيُة والعاملة في إسبانيا.
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 الَمبَحُث الثَّاني
 المراكز والمؤسسات اإلسالمية في إسبانيا

 تمهيد: 
لقد حثَّ اإلسبلـي على التعاكًف يف ا٣بًّب كالرًب كالعمًل على ٙبقيًق ما أمرى اهللي بو كرسولوي من إقامًة 

 جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱالشريعًة كالدعوًة إليها قاؿ تعاذل : 

كم أيها بعضي  كالتقول، كليعنٍ  كتعاكنوا على الربٍّ ، قاؿ ابني جرير الطربم: )(ُ) َّحك
 باتقائوً  اهللي  ما أمرى  اتقاءي ىي  اهلل بالعمل بو، كالتقول: ٗبا أمرى  كىو العملي  الربٍّ  ا علىا٤بؤمنوف بعضن 

 (ِ)(.من معاصيو كاجتنابوً 
كال شكَّ أفَّ مٍن أعماًؿ الرب العظيمًة الدعوة إذل اهلل، لذا كاف لزامان على ا٤بسلمْبى أف 

 ز كجل.يتعاكنوا ألداًء ىذا العمًل على الوجًو الذم ييرضى اهللي ع
خصوصنا فيما ٱبتصي بالتعامًل الر٠بي  كلقد احتاجى ا٤بسلموف يف إسبانيا إذل تنظيًم أنفًسهم

الشرعي  ا٤بمثلي  كىي )المفوضية اإلسالمية في إسبانيا(مع ا٢بكومًة اإلسبانية، فتمَّ إنشاءي 
ـى   كللتوقيع ك٤بتابعةً  كللمفاكضاتً  للتمثيلً  ؛كاإلدارة ا٤بواطنةً  لئلسبلـ كللمسلمْب يف إسبانيا أما

 (ّ).ُِٗٗ/  ِٔكالدكلة بالقانوف رقم  ا٤بعقودة على اإلسبلـً  االتفاقاتً 
 ىيئتْب: من  ـ ككانت تتألفُِٗٗيف عاـ  فوضيةىذه ا٤ب نشئتٍ أي كقد 

 
                                                

 .ِسورة ا٤بائدة، آية  (ُ)
 -الناشر: مؤسسة الرسالة،أٞبد ٧بمد شاكر ٙبقيق/ ٧بمد بن جرير أبو جعفر الطربم،، (جامع البياف يف تأكيل القرآفِ)

 .َْٗ/ٗ، ص ـ َََِ -ىػ  َُِْالطبعة: األكذل، الرياض، 
ندلس عند اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األ حصل الباحث على نسخة مَبٝبة للغة العربية من ىذه االتفاقية من رئيس (ّ)

 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػ ُّْٖ/ٔ/ُْغرناطة يف زيارتو لو يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية يف 
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 .اتحاد الجمعيات اإلسالمية في إسبانيا -ٔ
 .الفيدرالية اإلسبانية للجمعيات الدينية اإلسالمية -ٕ

كتتكوف اآلف من مكتًب إدارم كاحد يرأسو األستاذ/ رياج ططرم ك٦بلس استشارم 
 (ُ)لوف ا٤بسلمْب يف إسبانيا.عضوان ٲبث ِٓيتكوف من 

 كٲبكن تقسيم ا٤بؤسسات الدعوية يف إسبانيا إذل قسمْب: 
 المؤسسات الدعوية الداخلية في إسبانيا. -ُ
 المؤسسات الدعوية الخارجية والعاملة في إسبانيا. -ٕ

 

 
 

 
 

                                                

ة بتاريخ  يف قرطب ،األندلساالٙباد اإلسبلمي يف مساعد رئيس  ا٥بندامقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ عبدالسبلـ  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ّ/َُ-ىػُّْٖ/ٔ/ُُ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 المطلب األول
 المؤسسات الدعوية الداخلية في إسبانيا

 أواًل:  اتحاد الجمعيات اإلسالمية في إسبانيا.
 ثانًيا:  المركز الثقافي اإلسالمي في مدريد.

 لألئمة والمرشدين في إسبانيا.االتحاد اإلسالمي : ثالثًا
 رابعاً:  المركز الثقافي األندلسي في ملقا.

 خامساً: المركز الثقافي اإلسالمي في فنخروال.
 سادساً: مركز الملك خالد في جزر الكناري.
 سابعاً:  المركز الثقافي اإلسالمي في بلنسية.
 ثامناً:  المركز الثقافي اإلسالمي في كتالونيا.

 المجلس اإلسالمي في كتالونيا.تاسعاً: 
 عاشرًا: المركز الثقافي اإلسالمي في إليكانتي.

 الحادي عشر: الجمعية الدينية اإلسالمية )مسجد السنة( في فوينال برادا.
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 المطلب األول: المؤسساُت الدعويُة الداخلية في إسبانيا:  
 ساًت الدعوية اإلسبلمية كمن أشهرىا: يوجدي يف إسبانيا العديدي من ا٤بؤس

 اإلسالمية في إسبانيا:  الجمعياتِ  أواًل: اتحادُ 

 والنشأة:  التعريفُ  -أ
 اإلسبانية، ٙبتى  العدؿً  ـ بوزارةً ُُٕٗر٠بيًّا سنة  اإلسبلمية يف إسبانيا مت تسجيلوي  ا١بمعياتً  اٙبادي 

ـي  ؿى دٍّ ـ، عي ُْٕٗ/ ْ/ ِِاسم )ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا(، كيف  لتمكينها من  ا١بمعيةً  نظا
 (ُ)ا٤بساجد كا٤براكز اإلسبلمية عرب إسبانيا. بناءً 
 في إسبانيا:  اإلسالميةِ  الجمعياتِ  اتحادِ  أىدافُ  -ب
 على عددو  -االٙباد تأسيس ىذا  عندى  -ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا  القائموف على اٙبادً  زى ركَّ 

 خاصة كىي كاآليت:  كأخرل عامةه أىداؼه  منها: من األىداؼً 
 العامة:  األىدافُ 

 ا٤بناخً  م على ذلك بتهيئةً هم، كمساعدهتً االلتزاـ بدينً  ا٤بسلمْب يف إسبانيا إذل ضركرةً  دعوةي   -ُ
اإلسبلمي ليتمكن  تنظيم العملً  الشعائر الدينية اإلسبلمية، كمن مثىَّ  اإلسبلمي ا٤بناسب، كإقامةً 

 .أك إُّاـو  لبسو  من كلٍّ  كاضحة خاليةن  اإلسبلـ ، معرفةن  من معرفةً  الناسي 
رابطتهم بالعادل اإلسبلمي  ا٤بسلمْب، كتبِب قضاياىم كالدفاع عنها، كتوثيقي  مصاحلً  ٞبايةي  -ِ

 اإلسبلمية. كاألمةً 
عليها،  ها كالرد  حقيقتً  اإلسبلـ كا٤بسلمْب، كبيافي وجو إذل كاالهتامات الٍب تي  األباطيلً  رد   -ّ

 ا٥بٌدامة. كاألفكارً  الضالةً  ا٤بذاىبً  حقيقةً  ككشفي 
 : الخاصةُ  األىدافُ 

 عليها. اإلسبلمية كاحملافظةي  الشعائرً  إقامةي  -ُ
 .كافةن   كالسبلً  ا٤بسلمْب بالوسائلً  كتوجيو أبناءً  تعليمي  -ِ

                                                

 .ِّّانبعاث اإلسبلـ يف األندلس، د علي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص  (ُ)
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 م.ىم كنشاطاهتً ليمارسوا شعائرى  منظمةو  ا٤بسلمْب يف ٝبعياتو  ٝبعي  -ّ
 كالدعاة. األئمةً  على األرض اإلسبانية كإعدادي  ا٤بساجدً  إقامةي  -ْ
 ا٤بشركعة. اإلسبلمية بالوسائلً  التعاليمً  نشري  -ٓ
 االجتماعية ٤بن ٰبتاجها. كالرعايةي  ا٣بدماتً  تقدًني  -ٔ
 اَّاالت. ا٤بهاجرين كمساعدهتم يف كافةً  رعايةي  -ٕ
 (ُ)كا٤بعاىد. كاألكقاؼً  ا٤بؤسساتً  كتشجيع إنشاءً  إٯبادي  -ٖ

 : اإلسالميةِ  الجمعياتِ  اتحادِ  وأنشطةُ  برامجُ  -ج 
 كالدعوةً  اإلسبلـً  نشرً  ُّدؼً  ا٤بختلفةً  كاألنشطةً  من الربامجً  اإلسبلمية بعددو  ا١بمعياتً  اٙبادي  يقوـي 
 :منها متعددةو  كذلك بوسائلً  ،إليو
 التعليم:  -ٔ

 التالية:  األساليبً  عربى  كذلكى ا شديدن  اكيوليو اىتمامن  التعليمً  ٗبسألةً  اإلسبلميةً  ا١بمعياتً  اٙبادي  يهتمي 
 الكريم:  حلقات القرآنِ  -أ

 كالنساءي  كالشبابي  كالناشئةي  يف ثناياىا األطفاؿي  الٍب تضم   الكرًن القرآفً  حلقاتً  نظمي فهو يي 
 الكرًن. القرآفً  فيها تفسّبي  كما يتم   ،كالكباري 

 الدروس العلمية:  -ب
 كا٢بديثً  كالتفسّبً   األساسيةً  اإلسبلمية يف العلوـً   األسبوعية من الدركسً  ىناؾ عدده  يوجدي 

يف  من ا٤بساجدً  يف الكثّبً الَببوية   األنشطةً لمان من معادلً عٍ ىذا مى  كقد أصبحى  ،كالفقو ،كالسّبةً 
 .النساءً  فقوً  يف خاصه  ىناؾ درسه إفَّ سبانيا، كما إ

 
 المدارس التكميلية العربية اإلسالمية:  -ج

                                                

تاريخ الدخوؿ على الصفحة ، (موقع كلمات يف األفق، مقاؿ بعنواف )تعريف عاـ باٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا (ُ)
 post_2640.html-2011/03/blog/ufuq.blogspot.com-http://kalimat، قُّْٕ/َُ/ِٔ

 ػ

http://kalimat-ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-post_2640.html
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العربية  التكميليةً  با٤بدارسً  عرؼي يي  ما أصبحى  اإلسبلمية إذل تأسيسً  ا١بمعياتً  فقد سعى اٙبادي 
 سنً  منذي  لؤلطفاؿً  اإلسبلـً العربية كمبادئ  عُب بتعليمً كىي تي  ،ا١بمعياتً  اإلسبلمية يف أغلبً 

 .ا٤بسلمْب أبناءً  يف تكوينً  ىامةن  ثغرةن  االٙبادي  يسدي  كحٌب الثامنة عشرة ، كُّذا الشكلً  ا٣بامسةً 
 تعليم اللغة العربية لإلسبان:  -د

 نظران للمكانةً  ٪باحان فائقان؛ عُب بتعليم العربية لئلسباف، كقد أثبتتٍ تي  خاصةن  أكادٲبيةن  كٌوف االٙبادي 
 العربية عامة. كالراغبْب بتعلمً  ا١بامعيْب خاصةن الطلبة  الٍب أخذت ٙبظى ُّا يف صفوؼً 

 بناء المساجد والدعوة إلى اهلل فيها:  -ٕ
كما يدعو  مسجدان، حوارل ستمائةى كثبلثة كثبلثْب عليها االٙبادي  الٍب يشرؼي  ا٤بساجدً  عددي  بلغى 

 يف عددو االٙبادي يقيمها  خبلؿ شهر رمضاف يف برامجً  للمشاركةً  كالدعاةً  من العلماءً  ٬ببةن االٙبادي 
ـي  ،يف إسبانيا ٨بتلفةو  يف مدفً  من ا٤بساجدً   رمضاف يف أغلبً  شهرً  ا١بماعي خبلؿى  اإلفطاري  ك يقا

 الفطر. زكاةً  فيها ٝبعي  ككذلك يتم   االٙبادي،شرؼ عليها الٍب يي  ا٤بساجدً 
 االىتمام بشؤون المسلمين في إسبانيا:  -ٖ

 : التالية ا٣بدماتً  ا٤بسلمْب يف إسبانيا كذلك من خبلؿً  بشؤكفً االٙبادي  يهتمي 
 مع بعضً  ٥بم بالتعاكفً  سهلي كيي  ،ا٤بقدسة كالعمرة إذل البقاعً  ا٢بجً  ا رحلةى سنوين االٙبادي  ينظمي   -أ

 بأفضلً  العمرةً  ،كيساعدكهنم على تأديةً كالتنقلى  كا٤بدينة ا٤بنورة السكنى  ا٤بكرمةً  يف مكة األخوةً 
 .كجوو 
 برنا٦بان خاصان للمساعدةً  االٙبادي  أعدَّ  من ا٤بهاجرين فقد ا٤بتزايدً  نظران للعددً  -ب

٤بساعدة ا٤بهاجرين يف األمور ؛ يف اَّاالت ا٤بختلفةمتفرغْب لو  ا٤بسلم، ككفرى  با٤بهاجر كالعنايةً 
 االسبانية. كتعلم اللغةً  القانونيةً 

كما يرد أىل الذكر   ،ذات البْب كإصبلحً  ،الطبلؽ كإثباتً  ،الزكاج عقودً  بتنظيمً  االٙبادي  ج_ يقوـي 
 الدينية. على الفتاكل كاالستشاراتً 
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ـى  يتوذل االٙبادي  -د الٍب  اإلسبلمية يف ا٤بقابرً  مكدفنه معليه ا٤بسلمْب كالصبلةً  ٔبنائزً  االىتما
 (ُ).عليها من البلدياتً  حصلى 

 : (ٕ)ثانياً:  المركز الثقافي اإلسالمي في مدريد
 التعريُف والنشأة:   -أ

 ا٤بلكً  ٕبضورً ـ يف العاصمًة اإلسبانيًة مدريد ُِٗٗ-ىػُُّْيف عاـ ىذا ا٤بركز  افتتحى 
رٞبو -نيابة عن ا٤بلك فهد  -حفظو اهلل-أمّب الرياض يف حينو -ا٤بلك سلمافخواف كارلوس ك 

تصل  على أرضو  كقد أقيمى  اإلسباين،كاَّتمع  ىناؾى  ا٤بسلمةً  ا١باليةً  تواصل بْبى لل جسري ىو ك ،-اهلل
، كيتكوفي العادل اإلسبلمي لصاحل رابطةً  اإلسبانية( ألف مَب مربع منحتها ا٢بكومة ُّمساحتها )

مصل، كيف ا٤بركًز قاعةه كبّبةه للعرًض  َََُمن ستًة طوابقو كيضم مسجدان يتسع ألكثر من 
  َََ.َّمقعد، كما يوجدي با٤بركًز مكتبةه تضمي قرابة  ََٓكا٤بؤٛبرات تتسع ألكثر من 

 -لاير( على نفقًة خادـ ا٢برمْب الشريفْب  َََ.َٕٓ.ّٗكتاب،كقد بلغت تكلفة ىذا ا٤بركز )
 (ّ).اكأكركب إسبانياكا٤بسلمْب يف  منو لئلسبلـً  خدمةن  -رٞبو اهلل  –فهد بن عبد العزيز  -٤بلك ا

كلمةن ٗبناسبًة افتتاح ا٤بركز، كرد فيها: )إفَّ اختيار   –حفظو اهلل  –كقد ألقى ا٤بلك سلماف 
بل متَّ على  إسبانيا كعاصمتها مدريد إلقامًة ىذا ا٤بركًز دل يكن عشوائيان، أك ٗبحًض الصدفًة،

أساسو من االعتقاًد الراسًخ كاإلٲباًف الثابًت بأصالة ىذه العبلقاًت منذ عهودو سحيقةو، كىذه 

                                                

مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس االٙباد اإلسبلمي يف األندلس الشيخ ا٢بسن ا٢بمّبم يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية يف  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ -ىػُّْٖ/ٔ/ُْغرناطة يف تاريخ 

مدريد عاصمة إسبانيا كتقع يف كسط إسبانيا، كتعد العاصمة مدريد ثالث مدينة من حيث تعداد عدد ا٤بسلمْب فيها  (ِ)
 ( مسلم.َّٔ.ِّٖيبلغ عدد ا٤بسلمْب فيها ) حيث

الرعاية السعودية لؤلقليات اإلسبلمية يف عهد خادـ ا٢برمْب الشريفْب  ا٤بلك فهد بن عبدالعزيز آؿ سعود، زيد بن عمر  (ّ)
 .ُِٓىػ، ص ُِِْ-جامعة ا٤بلك سعود، الطبعة األكذل  –العيص، النشر العلمي كا٤بطابع 
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غرناطة كإشبيلية كقرطبة كطليطلة تطل علينا يومان بعد يوـو شاىدةن على عصوًر االزدىار، يف كقتو  
 كاف العادلي يعيشي يف غياىًب الظلماًت(.

ا نعيدي من جديدو إذل األذىاًف كالقلوًب ركحى مدينًة قرطبة : )ُّذ-حفظو اهلل-كأضاؼى 
كالدكر الذم لعبتو األندلسي خبلؿى قركف ٜبانية يف بناًء ا٢بضارة العا٤بيًة كاستعادًة ا٢بضارًة ا٤بشَبكًة؛  

 (ُ)كي تسهمى مرةن أخرل يف مسّبًة العادل ٫بوى السبلـً كالعلًم كا٤بعرفًة(.
، كإسبانيا بشكلو عاـو بل كحٌب كقد أصبحى ا٤بركزي قبلةى ا ٤بسلمْبى يف مدريدو بشكلو خاص و

.  ا٢بكومة اإلسبانية يف مدريد عندما يكوفي ىناؾ موضوعه يتعلقي با٤بسلمْبى
كيعكسي ىذا ما يتمتعي بو ا٤بركزي من مكانةو، حٌب أفَّ بلديةى مدريد قد أضافٍت ىذا ا٤بركزى  

كما يقصدكف بقيةى ا٤بعادًل األخرل يف كأحًد ا٤بعادًل السياحية يف مدينًة مدريد ، فيقصديه السياح ي
 (ِ)ا٤بدينًة.

 في إسبانيا:  الثقافيأىداُف المركِز اإلسالمي  -ب
سعى ا٤بركزي منذي نشأتًو إذل ٙبقيًق عددو من األىداًؼ، كساٮبٍت تلك األىداؼي يف كضوًح الرؤيًة 

 يف العمًل الدعوم لدل ا٤بركًز، كمن ىذًه األىداًؼ: 
 الثقافيةً  ا٤بشاركاتً  من خبلؿً  ،اإلسباين الدين اإلسبلمي ا٢بنيف للمجتمعً  بسماحةً  لتعريفي ا -ُ

اإلعبلمية يف  كا٤بشاركاتي ،تعاليم اإلسبلـ الٍب تشرحي  كاحملاضرات كالندكاتً 
 .ا٤بسلمْب صورةى  اإلسبانية لتصحيحى  كالتلفزة الصحفً 

 .شعائره اليومية و ك٧بامده، كإقامةً ٧باسنً  كبيافً  اإلسبلمي ا٢بنيفً  إذل الدينً  الدعوةي  -ِ
 .الػمٌصلْب يف إسبانيا إلمامةً  األئٌمةً  اختياري  -ّ

                                                

قليات اإلسبلمية يف عهد خادـ ا٢برمْب الشريفْب  ا٤بلك فهد بن عبدالعزيز آؿ سعود، زيد بن عمر الرعاية السعودية لؤل (ُ)
 .ُِٔالعيص، ص 

 .َُِٕ/ُ/ِِ-ُّْٖ/ْ/ِْمنشور حصل عليو الباحث أثناء زيارتو للمركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد يف تاريخ  (ِ)
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 .اإلسبػانٌية بالٌلغػةً  الػميثارة ضٌد اإلسبلـً  ما يتعٌلق بالٌشبهاتً  كلٍّ   شرحي  -ْ
 .ككتٌيبات اإلسبانٌية كطبعها يف كيتبو  ا إذل الٌلغةً اإلسبلمٌية كترٝبتهي  الػموضوعاتً  اختياري  -ٓ
 (ُ).معهم اإلسباين كفتح حػوارو  طبقات الػمجتمعً  من كافةً  ثقافٌية منتظمةو  زياراتو  استقباؿي  -ٔ

 في إسبانيا:  الثقافيبرامُج وأنشطُة المركِز اإلسالمي  -ج 
ـى ا٤بركزي بالعديًد من األنشطًة كالربامج الدعويًة كالٍب جعلٍت من ا٤بركًز ا٤بقصدي األكؿ للراغبْبى يف  قا

، كمن ىذًه األنشطًة:   التعرًؼ على اإلسبلـً
 الدعوة إلى اإلسالم وتعليم المسلمين الجدد:  -ٔ

، كذلك من خبلًؿ الوسائل التالية:   ٰبرصي ا٤بركزي اإلسبلمي الثقايف على دعوًة اإلسباف إذل اإلسبلـً
القرآف الكرًن باللغتْب اإلسبانية  كالكتب اإلسبلمية كنسخً  ا٤بطبوعاتً  توزيعً يقوـي ا٤بركزي ب -أ

 كالٍب القت تأثّبان جيدان يف ا٤بدعوين. كالعربية
اإلسباف،  اإلسبلـ ٤بعتنقي اإلسبلـ من مبادئ دراسي لتعليمً  فصلو ًص يقوـي ا٤بركزي بتخصي -ب
 .كالفقو العقيدةً  لتعليمً  دكراتو  ٤بدة ساعتْب أسبوعيان، كيشملي ك 

 با٤بعلوماتً  الباحثْب كالطلبةً  لتزكيدً  ؛اإلسبانية مع ا١بامعاتً  الوثيقً  التعاكفً يهتمي ا٤بركزي ب -ج
 .كا٤بسلمْب عن اإلسبلـً  ا٢بقيقيةً 

                                                

 ىػ.ُّْٕ/َُ/ِٕالدخوؿ على الصفحة  تاريخ رابطة العادل اإلسبلمي، ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إسبانيا، (ُ)
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%

D9%83%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7   
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يستقبلي ا٤بركزي زياراتو من ا٤بدارًس كا١بامعات كدكر ا٤بسنْب كالسائحْب، كيتم  يف ىذًه  -د
الزياراًت تعريفهم باإلسبلـً كشرح مبادئًو كما يتم  توزيعي كتيباتو عن اإلسبلـً باللغًة اإلسبانية على 

 الزائرين.
بلغًة الصوًر كبأسلوبو مبسطو عن  يوجدي يف ا٤بركًز معرضه ثابته فيو كسائلي توضيحيةو تتحدثي  -ق

 أركاًف اإلسبلـً ك٧باسًنو، كما يدعو إليو.
 االىتماُم بدعوِة المسلمين المتواجدين في إسبانيا:  -ٕ

 حيثي يقوـي ا٤بركزي بعددو من الربامًج كاألنشطة ٤بسلمي العاصمًة مدريد كمنها: 
كز، كالذم تبلغ مساحتو حوارل كا١بمعة كالعيدين يف مسجًد ا٤بر ا٣بمس  إقامة الصلواتً  -أ

ـي ا٤بركزي حلقاتو ل َََُ و للمسلمْب الصغار تحفيظ القرآف الكرًن كتعليمً مَب مربع، كما يقد
 .كالكبار

مركزيةن ٙبتوم على أمهاًت الكتب، كتضم  أكثرى من ثبلثْب ألف كتاب،  مكتبةن يضم  ا٤بركزي  -ب
:إذل  تنقسمي ك  ككذا مكتبة أطفاؿ  ،العربٌية كاإلسبانٌية كاإل٪بليزيٌة كالفرنسٌية بالٌلغػةً  مكتبةو  عدًة فركعو

 .كاَّبٌلت العربية ككذا مكتبة فيديو ككاسيت باإلضافة إذل الٌدكريٌاتً  ،علمٌية كقصصٌية
استضافةي عددو من األئمًة كالدعاة من العادل اإلسبلمي؛ إللقاء ٧باضراتو كندكاتو يف مواضيع  -ج

 شهًر رمضاف.٨بتلفة، خصوصنا يف 
 االىتماُم بشؤون المسلمين في إسبانيا:  -ٖ

 يقوـي ا٤بركزي يف ا١بانب االجتماعي باالىتماـً بأحواًؿ ا٤بسلمْب كشؤكهنم من جوانب متعددةو منها: 
 ٕبيث يتم   ،كا٤بطلقاتً  ،األرامل كالنساءً  ،السن ككبارو  ،احملتاجة للعائبلت إعاناتو يقدـ ا٤بركز  -أ

 العائبلًت احملتاجة.على  غذائيةو   موادى  توزيعي 
٤بن يرغبي يف الدخوًؿ كإشهار اإلسبلـ  للمسلمْب، الٌزكاج كالٌطبلؽ عقودً  إجراءً يهتم ا٤بركز ب -ب

 .الػمسلمة ا١باليةً  حٌل مشاكلً يف اإلسبلـ، كما ٰبرصي على 
تٌلقي كتوزيع زكػاة ، كما يقـو بإفطار يوميًّا خبلؿ شهر رمضػاف كجباتً  ج_ يقـو ا٤بركز بإعدادً 

 .الفطر
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حيثي يقوـي  -الذين ىم يف دكًر اإليواء -يهتم ا٤بركز با٤بسلمْب يف السجوًف ككذلك البلجئْبى  -د
 ا٤بركز بإعداًد زياراتو دكرية ٥بم، ككذلك كجبات إفطارو يف شهر رمضاف.

قربًة بعدى الصبلًة ق_ يوجد يف ا٤بركز مغسلةن ٤بوتى ا٤بسلمْب، ككذلك سيارةه لنقل ا٤بوتى إذل ا٤ب
 (ُ)عليهم كدفًنهم فيها.

 االتحاُد اإلسالمي لألئمِة والمرشدين في إسبانيا: :ثالثاً 
 التعريُف والنشأة:   -أ

االٙبادي اإلسبلمي لؤلئمًة كا٤برشدين يف إسبانيا مؤسسةه إسبلميةه إسبانيةه مسجلةه ر٠بينا ٙبتى 
 ا٤بملكًة اإلسبانية . ( كنشاطيها مشلى كل أ٫باءً  (g26463024الرقًم 

كقد تأسسى االٙبادي اإلسبلمي بعدى اجتماًع عددو كبّبو من األئمًة كالدعاًة يف ا٤بلتقى األكًؿ 
كالثاين، ككافى من أىمٍّ القراراًت كالتوصيات الٍب خرجى ُّا األئمةي كالدعاةي ىو ضركرةي كجوًد مؤسسةو 

ىذه ا١بهودي بالنجاًح بتأسيًس االٙباًد اإلسبلمي  إسبلميةو لؤلئمًة كا٤برشدين يف إسبانيا، كتكللتٍ 
لؤلئمة كا٤برشدين، بإسبانيا كمت اعتماديه ر٠بينا من قبًل كزارًة الداخليًة اإلسبانيًة بتاريخ 

 (ِ)ـ. ََِٗ/ٕ/ِٖ
 :االتحاِد اإلسالمي لألئمِة والمرشدين في إسبانياأىداُف  -ب

قاـ اٙبادي األئمًة كا٤برشدين عندى تأسيسًو بوضًع عددو من األىداًؼ؛ لكي يقوـى بالعمًل الذم 
 أنشئ من أجلًو على أكمًل كجوو، كمٍن أىمٍّ ىذه األىداًؼ: 

العملي على إظهاًر دكًر اإلماـً ا٢بقيقي، كٛبكًْب األئمًة كا٤برشدين من كافًة حقوقهم القانونيًة  -ُ
 كا٤باديًة.

                                                

كيف تاريخ  َُِٕ/ُ/ِِ-ُّْٖ/ْ/ِْزيارة قاـ ُّا الباحث  للمركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد يف تاريخ  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ّ/َُ-ىػُّْٖ/ٔ/ُُـ، كتاريخ  َُِٕ/ُ/َّ-ىػُّْٖ/ٓ/ِ

 .ُاالٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا، إحدل مطبوعات االٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين، ص  (ِ)
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 طويري كفاءًة األئمًة كا٤برشدين، كتأىيلي ا١بدًد منهم للقياـً ٗبهاًمهم.ت -ِ
 التنسيقي مع ا٥بيئاًت كا٤بؤسساًت ذات الصلًة يف إسبانيا كأكربا كالعادل. -ّ
 تشجيعي ا٢بواًر الديِب الثقايف. -ْ
 العملي على ترسيًخ السٍّلم االجتماعي يف اَّتمًع اإلسباين. -ٓ
 كا٤برشدين بتاريًخ إسبانيا كقوانينها ككاقعها الثقايف، كمكوناهتا االجتماعية.توعيةي األئمًة  -ٔ
 توحيدي جهوًد األئمًة كا٤برشدين كالتنسيقي بينهم يف ٦باالًت أعما٥ًبم. -ٕ
 (ُ)تكويني ىيئًة للفتول كالبحوًث الٍب ٚبص  كاقعى ا٤بسلمْب يف إسبانيا. -ٖ

 :لألئمة والمرشدين في إسبانيااالتحاِد اإلسالمي برامُج وأنشطُة  -ج 
٤با كاف ا٤بقصودي من تأسيًس االٙباًد اإلسبلمي لؤلئمًة كا٤برشدين يف إسبانيا ىو تطويري كتأىيلي 

 األئمًة كالدعاًة للعمل الدعوم، كانٍت األنشطةي تتعلقي ُّذا ا٥بدًؼ كمنها: 
 دوراُت وندواٌت موجهٌة لألئمِة والدعاِة:  -أ

ـى االٙبادي  بعددو من الدكراًت لؤلئمًة كا٤برشدين يف عددو من ا٤بدًف اإلسبانية، كيبلغي عددي فقد قا
 ( من األئمًة كا٤برشدين كمنها: ََِا٤بستفيدين من كلٍّ دكرةو قرابة )

ـي بدكرًة )فن اإلعداد كاإللقاء( يف مشاًؿ إسبانيا. -ُ  القيا
 تنفيذي دكرة )ا٣بطيب الناجح( يف مدريد. -ِ
 )فقو األقليات( يف كاستيا المنشا.تنفيذ دكرة  -ّ
 تنفيذي دكرة )فقو الدعوة( يف مدريد. -ْ
 تنفيذي دكرة )اإلماـ ككاجب الدعوة يف إسبانيا( ببلنسية. -ٓ
 تنفيذي دكرة )كيفية التعريف باإلسبلـ( يف مدريد. -ٔ
 تنفيذي دكرًة )الداعية كاَّتمع( يف مدريد. -ٕ
 كمهارة التواصل ا٤بؤثر(.تنفيذي دكرًة )الدعاة إذل اهلل  -ٖ

 (ُ)كغّبيىا من الدكراًت النافعًة كا٤بفيدًة لؤلئمة كا٤برشدين.
                                                

 .ْاالٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا، إحدل مطبوعات االٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين ، ص  (ُ)
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 البحوُث والدراساُت والفتاوى في كلّْ ما يُِهمُّ األئمُة والمرشدون: -ب

يقوـي االٙبادي  بطباعًة عددو من البحوًث كالدراسات كالفتاكل الٍب هتم  األئمة كا٤برشدين كمن مثَّ 
 بتوزيعها عليهم.يقوـي 

 جهوُد االتحاِد في دعوِة غير المسلمين:  -ج
ـى االٙبادي بعمًل دكرةو حضرىا ) (، َٖقا ( إماـ كخطيب، ٙبت عنواف: )كيفيةي التعريًف باإلسبلـً

( إمامان من ىذه الدكرة كتأىيلهم للمشاركًة يف معارًض يف ٨بتلف ا٤بدف ُُكمت اختيار )
من خبلًؿ لوحاتو مت إعداديىا بشكلو متقنو تتحدثي عن اإلسبلـً  اإلسبانية؛ للتعريًف باإلسبلـً 

( لوحة أخرل لتشكل معرض تعريفي ُٖ( لوحة، كما مت إعداد )ِِكأركانو، كيبلغ عددىا )
 (ِ).-  -بالنيب ٧بمد 

  

                                                                                                                                            

 .ُٖ-ٗدل مطبوعات االٙباد اإلسبلمي لبلئمة كا٤برشدين، ص االٙباد اإلسبلمي لبلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا، إح (ُ)
-ُّْٖ/ٓ/َُزيارة قاـ ُّا الباحث  ٤بقر اٙباد اإلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا يف مدينة لوقركنيو يف تاريخ  (ِ)

ِٗ/ُ/َُِٕ. 
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 (ٔ)رابعاً:  المركُز الثقافي األندلسي في ملقا:
 التعريف والنشأة:   -أ

ا٥بوية اإلسبلمية كاالنتماء الديِب  تأكيدً هدؼي ا٤بركزي إذل يـ، ك ََِٖيف أكتوبر ا٤بركز ً  حي ا افتت متَّ 
زر الكنارم كالعديد من ا٤بساجد يف جي مركزنا  ا٤بؤسسةي  ها،كما تضمي كأبنائً اإلسبلمية  عند ا١باليةً 

 للمركز. ٩بلوكةو  كماربيا باإلضافة ٤بقربةو  األخرل يف مدف تورٲبولينوس كبن ا٤بدنة

 : المركِز الثقافي األندلسي في ملقا أىدافُ  -ب
عندى تأسيًس ا٤بركًز متَّ كضعي عددو من األىداًؼ لكي يتم ٙبقيقيها، كهتدؼي إذل خدمًة الدعوًة إذل 

 اإلسبلـً يف إسبانيا، كمن ىذًه األىداؼ: 
 .هاكأبنائً  اإلسبلمية الديِب عند ا١باليةً  اإلسبلمية كاالنتماءي  ا٥بويةً  تأكيدي  -ُ
 .كأجلها لغّب ا٤بسلمْب ا يف أُّى صورةو كإظهارىي  اإلسبلـ السمحةً  دعوةً  إيصاؿي  -ِ
 إسبانيا. العمل الديِب كاالجتماعي للمسلمْب على أرضً  كسائلً  تطويري  -ّ
 استحداثي ٭بوذجو ثقايف إسبلمي؛ يكوفي صا٢بان داخلى اَّتمًع األكريب. -ْ
 وة.تطويري نظًم العمل اإلسبلمي كأساليبي الدع -ٓ
 (ِ)خلقي صورةو ذىنية إٯبابيةو عن الديًن اإلسبلمي يف إسبانيا. -ٔ

  

                                                

 ( مسلم.َِّ.ٕٓمدينة ملقا تقع يف جنوب إسبانيا على البحر األبيض ا٤بتوسط، كيبلغ عدد ا٤بسلمْب فيها ) (ُ)
تاريخ الدخوؿ على  http://ar.ccandalusi.org/goalsموقع ا٤بركز الثقايف األندلسي، أىداؼ ا٤بركز،  (ِ)

 ىػ.ُّْٕ/ُُ/َِالصفحة 

http://ar.ccandalusi.org/goals
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 برامُج وأنشطِة المركز الثقافي األندلسي في ملقا:  -ج 
يقـو ا٤بركزي الثقايف األندلسي يف ملقا بالعديًد من األنشطًة ا٤بتنوعة، كالربامج العديدة يف سبيًل 
الدعوة إذل اإلسبلـ كنشره، كالتعريف بو لغّب ا٤بسلمْب، ككذلك أنشطة كبرامج لتعليًم ا٤بسلمْب، 

 كمن ىذًه األنشطًة: 
 التعليُم:  -ٔ

ٍب هتدؼي إذل نشًر العلم كا٤بعرفًة بْب ا٤بسلمْب، ككذلك الراغبْب يقوـي ا٤بركزي بالعديًد من األنشطًة ال
 يف معرفًة حقيقًة اإلسبلـ من اإلسباف كذلك من خبلًؿ األنشطًة التالية: 

 تأسيُس مدرسِة ابن رشد: -أ
كالٍب ٙبتوم على برنامج تعليمي متكاملو لسنةو كاملة؛ لكي يتم حفظ القرآف الكرًن ك٘بويده،  

كيتم  ٚبصيصي الفَبًة  -الصباحية كا٤بسائية -العربية، كا٤بدرسةي تعملي خبلؿى الفَبتْب  كتعلم اللغةى 
الصباحيًة للنساًء كاألطفاؿ، كأما الفَبة ا٤بسائية فهي للرجاًؿ، كذلك من يـو االثنْب إذل يوـً 

ـه يف الفَبًة ا٤بسائية.  ا١بمعًة ككذلك يـو السبت، كما يكوفي ىناؾ درسه عا
 ضراُت والندوات: المحا -ب

يقيم ا٤بركزي الثقايف األندلسي يف ملقا عددنا من احملاضراًت كالندكات منها: ما يكوف بشكلو 
 أسبوعي، كمنها ما يكوف بعد استضافًة بعضى الدعاًة من داخل إسبانيا كمن خارًجها.

 تعليُم اللغِة العربيِة:  -ج
٧بو  -تعليم اللغة العربية للكبار ك العربية،  ا٤بدارس التكميلية لتعليم اللغةً  إنشاءً حيث قاـ ا٤بركز ب

 من اإلسباف. العربية لغّب الناطقْب ُّااللغة  تعليمي كأيضنا -األمية
 المكتبُة:  -د 

كتاب يف   َََْمَب مربع، كٙبتوم على أكثر من  ٕٕ.ُّْتصلي مساحةي ا٤بكتبًة يف ا٤بركز إذل 
إذل  َْفقًو كا٢بديث كالشريعة كالتاريخ، كُّا قاعةه للمطالعًة تتسعي ٤با يقرب من علـو القرآًف كال

 باحث. َٔ
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 ترجمُة الكتِب وخطِب الجمعة:  -ٕ
من األنشطًة الٍب يقـو ُّا ا٤بركزي الثقايف ترٝبةي الكتًب اإلسبلمية كخطب ا١بمعة من اللغًة العربية 

 كالكتب، من ا٤بنشوراتً  خطبة ا١بمعة كترٝبة العديدً  ةً َبٝبفيقـو ا٤بركز بإذل اللغًة اإلسبانية، 
 ا٤بكتبةً  اءً أثر يف كا٤بقاالت كا٤بنشورات ا٤بتنوعة اإلسبانية باللغة  ا٤بنشورةي  الكتبي  فساٮبت ىذه

 . ا١بامعاتبعًض يف  درسً تي  مراجعى  كأصبحتٍ اإلسبانية، 
 إقامُة أنشطٍة تُهمُّ المسلمين في المجتمِع اإلسباني:  -ٖ

فقد حرص ا٤بركز على تقدًًن خدماتًو للمسلمْب كاحملافظًة على ىويتهم اإلسبلمية، كمن أىمٍّ 
 أنشطتًو الٍب يقدمها ٥بم ما يلي: 

 :إسبانياالمسلمين على مستوى  مدني لتسجيلِ  سجلِ  إنشاءُ  -أ
ـى ا٤بركز ب كيساعديىم ىذا  إسبانياسجل مدين لتسجيل ا٤بسلمْب على مستول  إنشاءً حيث قا

 اإلدارية كتقدًن ا٣بدماًت االجتماعية ٥بم. مالسجلي على تسهيًل إجراءاهت
 :المسلمين أبناءِ  بتجميعِ  تهتمُّ  بنشاطاتٍ  القيامُ  -ب

 ، كإشراؾ األسرةً متباعدةو  غّبى  أبناء ا٤بسلمْب يف فَباتو  بتجميعً  تقـو بنشاطاتو  القياـً بيهتم ا٤بركز 
 لفتاةً ل، كٚبصيص يوـو او مرتْب سنوين يتم تنظيمي ، ك الطفل ا٤بسلم يوـً ، مثل ىذه النشاطاتً  يف مثلٍّ 
 .األسرية ا٢بياةً  قواعدى  البناتً  لتعليمً  خاصه  كىو نشاطه  ،ا٤بسلمة

 اإلسالميِة: ج_ االحتفاُل باألعياِد 
كتقدًن العديًد من ا٤بسابقاًت  حيثي يتم  االحتفاؿي باألعياًد اإلسبلمية يف جوٍّ من الفرًح كالسركر،

 .بتقدًن ا٥بدايا كاللعبً  ٔبو البهجةً  األطفاؿً  كإشعارً لؤلسرة،
 موقُع المركِز على شبكِة اإلنترنت:  -ٗ

ٲبتلكي ا٤بركزي الثقايف اإلسبلمي يف ملقا موقعنا على شبكًة االنَبنت كعنوانو 
(candalusi.orghttp://ar.c/ كٰبتوم ا٤بوقعي على تعريفو با٤بركًز كأىدافًو ككذلك ،)

 مرافق ا٤بركز كأنشطتو، كما ٰبتوم على ركنو لئلفتاء، يتم من خبللًو كتابةي األسئلًة على الربيد

http://ar.ccandalusi.org/
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اإللكَبكين كمن مثَّ إرسا٥بيا ليجيبى عنها متخصصوف يف اإلفتاء، كما يتكوفي من مكتبةو إلكَبكنية 
 (ُ)تزاؿ قيدى اإلعداد، ككذلك قسم خاص باإلذاعًة.ال 

 (ٕ)خامساً:  المركُز الثقافي اإلسالمي في فنخروال:
 التعريف والنشأة:   -أ

هدؼ ا٤بركز يك ، ـُّٗٗ -ىػ ُُّْفنخركال يف عاـ يف الثقايف اإلسبلمي ا٤بركز  حي ا  افتتمت
ا كأبنائها، اإلسبلمية الديِب عند ا١باليةً  ا٥بوية اإلسبلمية كاالنتماءً  تأكيدً إذل  كىو يضم  مسجدن

 كمكتبةن إسبلمية،كتقصديه ا١باليةي ا٤بسلمة يف مدينة فنخركال للمشاركًة يف نشاطاهًتا ا٤بختلفة.
 :المركِز الثقافي اإلسالمي في فنخروالأىداُف  -ب

لٍب كيًضعٍت لكي ٚبدـى الدعوةى إذل اهلل عند قياـً ىذا ا٤بركًز مت ٙبديدي العديًد من األىداًؼ الرئيسة ا
 كنشر اإلسبلـ يف ىذا البلًد كمن ىذه األىداًؼ ما يلي: 

 .هاكأبنائً  اإلسبلمية ا١باليةً  الديِب عندى  اإلسبلمية كاالنتماءً  ا٥بويةً  تأكيدي -ُ
 .ا يف أُّى صورة كأجلها لغّب ا٤بسلمْبكإظهارىً  ،اإلسبلـ السمحة دعوةً  إيصاؿي -ِ
 إسبانيا. الديِب كاالجتماعي للمسلمْب على أرضً  العملً  كسائلً  تطويري  -ّ
 استحداثي ٭بوذجو ثقايف إسبلمي يكوفي صا٢بان داخلى اَّتمع األكريب.-ْ
  تطويري نظًم العمل اإلسبلمي كأساليًب الدعوة. -ٓ
 .خلقي صورةو ذىنيةو إٯبابيةو عن الدين اإلسبلمي يف إسبانيا -ٔ
 
 
 : اإلسالمي في فنخروالالمركِز الثقافي  برامُج وأنشطةُ  -ج 

                                                

 ـ.َُِٕ/ّ/ُْ -ىػ ُّْٖ/ٔ/ُٓزيارة قاـ ُّا الباحث إذل مقر ا٤بركز الثقايف األندلسي يف ملقا بتاريخ  (ُ)
فنخركال مدينة ساحلية تتبع إقليم ملقا كتقع على البحر األبيض ا٤بتوسط كىي مقصد سياحي، كيبلغ عدد ا٤بسلمْب  (ِ)

 ( مسلم.ََّ،ِْفيها )



 المطلب األول : المؤسسات الدعوية الداخلية في إسبانيا 
 

ٕٜٔ 

ـي الدعوةى إذل اهلل، كنشر  للمركًز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال العديدي من األنشطًة كالربامج الٍب ٚبد
 اإلسبلـ كعلومو كمن ىذه األنشطًة: 

 الدعوُة إلى اإلسالِم:  -ٔ
طي يف تعليًم أحكاـً اإلسبلـ عند ا١باليًة يهتمي ا٤بركزي بالدعوة إذل اإلسبلـ عند غّب ا٤بسلمْب، كيػىٍنشى 

 ا٤بسلمًة كذلك بالوسائل التالية: 
 ترجمُة وطباعُة الكتِب اإلسالميِة:  -أ

ٰبرصي ا٤بركزي على ترٝبًة كطباعة الكتب الٍب تدعو إذل اإلسبلـ كتوزيعها على غّب ا٤بسلمْب من 
 ًة أحكامًو.زكار ا٤بركز، أك من يرغبي يف التعرًؼ على اإلسبلـً كمعرف

 إقامُة حلقاٍت لتحفيِظ القرآِن الكريم:  -ب
يقـو ا٤بركز بإقامًة حلقاتو لتحفيظ القرآف الكرًن، كتنقسمي إذل حلقاتو لؤلطفاًؿ، كحلقاتو 

 للرجاؿ، كحلقاتو للنساء، كما يتمي تعليمي التجويًد كالتفسّب من خبلؿ ىذه ا٢بلقاًت.
 إلقاُء الدروس والندوات:  -ج

ا٤بركز على كجوًد دركسو أسبوعية كندكات، يتمي من خبل٥با تعليمي أحكاـً الشريعة كتفقيًو ٰبرص 
 ا١بالية ا٤بسلمة يف فنخركال.

 دروٌس مخصصٌة في شهر رمضان: -د
ٰبرص ا٤بركز على إقامًة دركسو خبلؿ شهر رمضاف تتعلقي بأحكاـً الصياـ كالزكاة، ككذلك يف 

 الفقًو كالتفسّب.
 كز على شبكة اإلنترنت وصفحتو على الفيس بوك: موقُع المر  -ٕ

ٲبتلك ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال موقعنا على شبكة االنَبنت كعنوانو 
(http://mezquitadefuengirola.net/ar/ ،كىو باللغتْب العربية كاإلسبانية )

ـي خدمةى اإلفتاًء ٤بن يرغبي يف ا٢بصوًؿ على لى التعريًف بأنشطة ا٤بركز، كٰبتوم ا٤بوقع ع كيقد
فتول شرعيةو، كذلك يف قسمو ٨بصص ٙبت مسمى )فتول أكف الين(، كما يضم ا٤بوقعي  مكتبةن 

http://mezquitadefuengirola.net/ar/
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ٙبتوم على عددو من الكتب باللغات العربية كاإل٪بليزية كاإلسبانية كمواد دعوية مرئية كمسموعة 
 .ا١بمعة يف مسجد ا٤بركزكتسجيل ٣بطب 

كما أنشأ ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال صفحةن على موقع الفيس بوؾ بعنواف 
(https://web.facebook.com/Centro.MZQ/home?ref=page_internal) 

بنشًر نشاطاتًو عليها من خطبو للجمعًة ك٧باضراتو كتبلكات للقرآف،كيبلغي  كيقـو ا٤بركزي 
.  عددي من تفاعلى مع ىذه الصفحًة قرابة نصف مليوف مشَبؾو

  االىتماُم بشؤوِن المسلمين:  -ٖ
ٯبتهدي ا٤بركز اإلسبلمي يف فنخركال يف تقدًًن ا٣بدماًت االجتماعية للمسلمْب يف ا٤بدينة 

 كمن ىذه ا٣بدمات: 
 توثيُق الزواِج بين المسلمين:  -أ

يساعدي ا٤بركز الراغبْب يف الزكاًج على توثيق عقود زكاًجهم كتسجليها لدل ا٢بكومة 
 اإلسبانية، كاستيفاء كامل الشركط لذلك.

 : في السجلِ المدني في إسبانيا المسلمين  مساعدُة على تسجيلِ ال -ب
يساعد ا٤بركز كعرب موقعًو اإللكَبكين يف تسجيًل ا٤بسلمْب يف السجًل ا٤بدين يف إسبانيا لتسهيًل 

 اإلدارية كتقدًًن ا٣بدماًت االجتماعية. مإجراءاهتً 
 تقديُم برنامٍج للمساعداِت االجتماعيِة:  -ج

للمحتاجْب من ا٤بسلمْب مساعداتو عينيةو مثل: ا٤بساعداًت الغذائية كاألدكات يقدـ ا٤بركز 
الطبية، ككذلك مساعدات مادية، مثل تذاكر السفر، كتسديد الفواتًّب، كتوفًّب فرًص عملو مؤقتةو، 

 (ُ)ككبار السن. -غّب العامبلت -كيشمل ىذا الربنامجي األسرى الفقّبًة، كاألراملى كا٤بطلقاًت 
  

                                                

 ـ.َُِٕ/ّ/ُٓ-ىػُّْٖ/ٔ/ُٔذل ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال يف تاريخ زيارة قاـ ُّا الباحث إ  (ُ)

https://web.facebook.com/Centro.MZQ/home?ref=page_internal
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 (ٔ)ساً:  مركُز الملِك خالد بجزر الكناري:ساد
 التعريف والنشأة:   -أ

، كذلك يف عاـ ٗبدينة الس با٤باس ٔبزر الكنارم يف إسبانيا -خالد  -ا٤بلكً  مركزي أنشئ 
أف يصلي  كأرادى  ،إذل ا١بزيرة -السعودم ٧بمد بشّب الكردم  -القنصلي  جاءى ـ حينما  َُٖٗ

كتب ، ف٥بذا الغرض مسجدو  كجودً  كلكنهم أخربكه بعدـً  ،ا١بمعة مع ا٤بسلمْب الذين التقى ُّم
 ال ٘بدي  مسلمةن  ٱبربه بأف يف جزر الكنارم جاليةن   -رٞبو اهلل  - ا٤بلك خالد إذل ديوافً  القنصلي 

من حسابو  دكالرو  ألفً  ٗبائةً  إال أف تربعى  -رٞبو اهلل  -خالد  فما كاف من ا٤بلكً  ،مكاننا للصبلة
 .يف ا١بزيرةً  مسجدو  الشخصي إلنشاءً 

ليكوفى مقرنا  ىي الغاردف سيٍب يف جزيرة الس با٤باس راقيةو  مبُب من دكرين يف منطقةو  شراءي كمتَّ 
 للمركًز كٰبتوم على مسجدو كمكتبةو، كلوجود توسعة لدل البلدية فقد مت ىدـ ىذا ا٤بركز .

ا٤بسلمْب عن ىذا ا٤ببُب كمنحهم قطعةى أرضو إلقامًة ا٤بركز عليها،  كمتَّ االتفاؽي على تعويضً 
ـ، ََِّـ حيث متَّ منحي ا٤بسلمْب قطعةى أرض ٗبساحة َُِٓلكن ذلك دل يتم إال يف عاـ 

إلنشاء مركز ثقايف إسبلمي عليها، كقد قاـ ا٤بسلموف بشراًء شقةو يف مبُب سكِب ٗببلغ التعويض؛ 
لرابطة ا١بالية اإلسبلمية ٔبزر الكنارم،  الرئيس ا٤بقر   اليوـي خالد، كىي  لتكوف مقرنا ٤بركز ا٤بلك

ا٤بساجد  اَّلس الثقايف اإلسبلمي لؤلئمةً  كذلك مقرٌ ك  كمقر الفيدرالية اإلسبلمية بكنارياس،
 (ِ).با١بزر

                                                

جزر الكنارم كتسمى جزر ا٣بالدات كتتكوف من أربع جزر كبّبة ٙبيط ُّا عشرات ا١بزر الصغّبة كتقع يف احمليط  (ُ)
 ( مسلم.َّٕ.ٕٗاألطلسي، كيبلغ عدد ا٤بسلمْب فيها )

لك خالد، توثيق إسهامات ا٤بلك خالد ا٣بارجية، تاريخ الدخوؿ على الصفحة انظر: موقع قاعدة معلومات ا٤ب  (ِ)
ىػ ُّْٕ/ُُ/ٓ
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 :مركِز الملِك خالد بجزر الكناريأىداُف  -ب
الكنارم عندى إنشائًو عدةى أىداؼو لتحقيقها، كمن كضعى القائموف على مركز ا٤بلك خالد ٔبزر 

 :يأٮبها ما يل
 .اإلسباين للمجتمعً  الدين اإلسبلمي ا٢بنيفً  بسماحةً  لتعريفي ا-ُ
 .شعائره اليومية و ك٧بامده، كإقامةً ٧باسنً  اإلسبلمي ا٢بنيف كبيافً  إذل الدينً  الدعوةي  -ِ
 .كأبنائها اإلسبلمية ا١باليةً  اإلسبلمية كاالنتماء الديِب عندى  ا٥بويةً  تأكيدي -ّ
 .كأجلها لغّب ا٤بسلمْب اإلسبلـ السمحة كإظهارىا يف أُّى صورةو  دعوةً  إيصاؿي -ْ
 إسبانيا. الديِب كاالجتماعي للمسلمْب على أرضً  كسائل العملً  تطويري  -ٓ

 : مركز الملك خالد بجزر الكناريبرامُج  -ج 
يقـو مركز ا٤بلك خالد ٔبزر الكنارم بعددو من األنشطًة ا٤بتنوعة الٍب هتتم  با١بالية ا٤بسلمة كمن 

 ىذه األنشطًة ما يلي: 
 التعليُم:  -ٔ

يقـو ا٤بركز ٗبمارسًة بعضى األنشطًة الٍب هتدؼ إذل تعليم ا٤بسلمْب أمورى ديًنهم كذلك من خبلًؿ 
 األنشطًة التالية: 

 القرآِن الكريم:  حلقاُت تحفيظِ  -أ
يقـو ا٤بركز بإقامًة عددو من حلقاًت القرآف الكرًن ألبناًء ا٤بسلمْب الصغار كما يقوـي بعمًل حلقاتو 

 لتحفيًظ القرآف للرجاؿ كالنساًء.
 إقامُة دروٍس علميٍة:  -ب

ركز من عمر حيثي يتم  إقامةي عددو من الدركس العلميًة يف التجويًد كالتفسّب ألبناًء ا٤بسلمْب يف ا٤ب
 تلميذان، كمآَُسنة، يف أياـ السبت كاألحد، كيبلغي عددي الدارسْب قرابة َِسنوات كحٌب  ٓ
 على حدٍّ سواء. -للرجاؿ كللنساء  -ىناؾ دركسه بعدى صبلًة ا٤بغرب للكبار أفَّ 

                                                                                                                                            

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&
PageID=5&BookID=129 
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 دوراٌت في اللغِة العربية:  -ج
 لغًّب الناطقْب ُّا كىي دكراته للصغاًر كللكبار.يقوـي ا٤بركزي بتخصيًص دكراتو لتعليًم اللغة العربية 

 إقامُة دوراٍت شرعية:  -ٕ
حيث يقيم ا٤بركز عددنا من الدكرات العلمية الٍب يقـو ُّا عدده من العلماًء من العادل اإلسبلمي، 

يـو يف عاـ  ُٓكمن ذلك الدكرة الشرعية الٍب أقامها كفد جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود  ٤بدة 
 -إماـ ا٢بـر ا٤بكي -ك٧باضرات لعددو من العلماء مثل الشيخ عبد الرٞبن السديس ـ، ُٔٗٗ

 كفضيلة الدكتور الشيخ صاحل السدالف.
 اإلشراُف على المساجِد والمصلياِت في جزر الكناري:  -ٖ

ا كمصلى  مركز شراؼٙبت إ ، ككل ىذه ا٤بساجدً حيثي يوجد يف جزر الكنارم ثبلثوف مسجدن
يد مدٍّ  ا٤بادية الضعيفة، كٙبتاج إذل من ا٢بالةً  تعاينا٤بساجد  ىذه أف ٝبيعك  خاصةن ،ا٤بلك خالد

يف ىذه ا١بزر أف تؤدم  الصغّبةي  أك ا٤بصلياتي  ىذه ا٤بساجدي  لتستطيعى  ،كا٤بساعدة كالدعم العوفً 
 .اإلسبلـً  ىا كما ينبغي كٗبا يليق ٗبكانةً دكرى 
 االىتماُم بشؤون المسلمين في جزر الكناري:  -ٗ
قـو مركز ا٤بلك خالد باالىتماـً بكلٍّ ما يهم ا١بالية اإلسبلمية يف ا١بانب االجتماعي كيتمثل ي

 ذلك يف اَّاالت التالية: 
 المساىمُة في حلّْ مشاكِل المسلمين:  -أ

فع القضايا أماـ األحياف عندما تري  من أىم أدكار ا٤بركز حٌل مشاكل ا٤بسلمْب حٌب يف بعضً 
القاضي إذل  سلمْب يضطري من ا٤باألطراؼ أك الطرفْب  كيكوف فيها أحدي  با٤باس،احملاكم يف الس 

ـً  كفقى  يف األمرً  للفصلً  هم إذل ا٤بسجدً أف يرجعى   اإلسبلمية. الشريعة أحكا
 
 مساعدُة المهاجريَن المسلمين:  -ب
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 اجتماعي مع ا٤بهاجرين غّب الشرعيْب الذين يدخلوف إذل ىذه ا١بزرً  بدكرو  ركزي يف القياـً ا٤ب ال يَبددي 
من ا٤بغرب، كموريتانيا، كمارل،  كعلى أفريقيا الغربيةً  ا٤بفتوحة السواحل كا٢بدكد على احمليطً 

 كمساعدهتم. بإطعامهم ركزي ا٤ب فيقوـي  مادم صعبو  يأتوف يف كضعو  ىؤالءً  كالسنغاؿ، كل  
 أنشطُة وإفطاُر خالَل شهِر رمضان:  -ج 

يقـو ا٤بركز بعددو من األنشطة خبلؿ شهر رمضاف، كمنها كجبةي اإلفطار، حيث يقدري عدًد 
 (ُ)شخصان. َِٓا٤بستفيدين منها حوارل 

 (ٕ)سابعاً: المركُز الثقافي اإلسالمي في بلنسية:
 التعريُف والنشأة:   -أ

ـ كىو يشتملي على مسجدو  ُْٗٗيف بلنسية يف عاـ تأسسى ا٤بركزي الثقايف اإلسبلمي 
.  كمكتبةو كقاعًة ٧باضراتو

 المركز الثقافي اإلسالمي في بلنسية: أىداُف  -ب
ـي الدعوةى إذل اإلسبلـ  تأسس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية لتحقيًق أىداؼو كاضحةو ٚبد

 كمنها: 
 االطبلًع على الثقافًة العربيًة كاإلسبلمية.التعريفي باإلسبلـً كمساعدة الراغبْب يف  -ُ
 .ا٤بسلمْب كأجلها لغّبً  كإظهارىا يف أُّى صورةو  اإلسبلـ السمحةً دعوة ً  إيصاؿي  -ِ
 .كأبنائها اإلسبلمية اإلسبلمية كاالنتماء الديِب عند ا١بالية ا٥بويةً  تأكيدي  -ّ
 للغًة اإلسبانية.ترٝبةي الكتب اإلسبلمية يف التفسّب كالعقيدة كالفقو إذل ا -ْ

                                                

بلنسية مدينة تقع يف شرؽ إسبانيا على البحر األبيض ا٤بتوسط كتعد رابع مدينة يف إسبانيا من حيث عدد ا٤بسلمْب،   (ُ)
 ( مسلم.ْٕٗ.َِٓفيبلغ عدد ا٤بسلمْب يف إقليم بلنسية حوارل )

انظر: موقع قاعدة معلومات ا٤بلك خالد، توثيق إسهامات ا٤بلك خالد ا٣بارجية، تاريخ الدخوؿ على الصفحة   (ِ)
ىػ ُّْٕ/ُُ/ٓ

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&
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 المركز الثقافي اإلسالمي في بلنسية: برامُج وأنشطُة  -ج 
يقوـي ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بالعديًد من األنشطًة الٍب هتم ا١بالية ا٤بسلمة ىناؾ، 

ـي الراغبْب يف معرفًة اإلسبلـ من غّب ا٤بسلمْب كمنها:   ككذلك ٱبد
 سلمين أمور دينهم: أنشطُة المركز في تعليم الم -ٔ

من األنشطًة الٍب تستهدؼي ا١باليةى ا٤بسلمة يف بلنسية كتركزي على تعليًم  يقـو ا٤بركزي بعدد و
 ا٤بسلمْب أمورى ديًنهم كمنها: 

 حلقاُت تحفيِظ القرآِن الكريم:  -أ
دكراته  يقوـي ا٤بركز بإقامًة عددو من حلقات القرآف الكرًن ألبناًء ا٤بسلمْب الصغار، كتكوف ىناؾ

مكثفةه يف فصل الصيف يف ا٤بدرسة القرآنية الصيفية لؤلطفاؿ، كما تكوف ىناؾ حلقاته مسائيةه 
 للكباًر.

 ب_ إقامُة المحاضراِت والندوات: 
حيث يقيم ا٤بركز احملاضراًت الدينية بشكلو دكرم يف بعًض علـو الشريعة كالتفسّب، كالعقيدة، 

 كالفقو..،اخل.
 دوراٌت في اللغِة العربية:  -ج

يقـو ا٤بركز بتخصيًص دكراتو لتعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب ُّا، كىي دكراته للصغار كللكبار، 
 كيتم ذلك يف ا٤بدرسًة العربيًة.

 أنشطُة المركِز في دعوة غير المسلمين:  -ٕ
، كيسعى إذل توضيحً  اإلسبلـً كشرًحو بطريقةو   يهتم ا٤بركز بدعوة غّب ا٤بسلمْب إذل اإلسبلـً

 مبسطةو كمن ىذه األنشطًة: 
 مشاركُة المركِز في الندواِت المتخصصة في حوار األديان:  -أ

حيث تقـو بعضي ا٤بنظماًت ا٤بسيحية بتنظيم ندكات مثل ندكة: )أدياف من أجل السبلـ( كشارؾ 
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 العظيًم. ا٤بركز يف ىذه الندكًة مبينان ٠باحةى اإلسبلـ ك٧باسنى ىذا الدينً 
 رعايُة المركِز للمسلميَن الجدِد:  -ب

مع الرابطة اإلسبلمية للحوار ك  نظم ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي ببلنسية بالتنسيقً حيث ي
"، كما أقاـ و"جدد العهد مع اللً : ٙبت شعار ،للمسلمْب ا١بدد دراسيان  يومان  بإسبانياالتعايش 

(. ا٤بركز يومان دراسينا للمسلمْب ا١بدد ٙبت  عنواف: )التنوعي يف اإلسبلـً
 استقباُل طالِب الثانوية والجامعاِت اإلسبانية:  -ج

يستقبل ا٤بركز بشكل دكرم طبلبان من ا٤بدارًس الثانوية كمن ا١بامعاًت الذم يقوموف بزيارًة 
 فية.ا٤بركز، كيتم استقبا٥بيم ٕبفاكةو مع شرًح مبسطو عن اإلسبلـً كجهوًد ا٤بركز االجتماعية كالثقا

 االىتماُم بشؤوِن المسلمين في إسبانيا:  -ٖ
 يقـو ا٤بركز يف ا١بانب االجتماعي باالىتماـً بأحواًؿ ا٤بسلمْب كشؤكهنم من جوانبو متعددةو منها: 

 اإلفطاُر الجماعي خالَل شهِر رمضان:  -أ
منو  شهر رمضاف ا٤ببارؾ ك يستفيدي  خبلؿى  ينظم ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي ببلنسية يوميان 

 ، كما يتم توجيو دعوةن لئلفطاًر لبعًض أعضاًء ا٢بكومًة كالبلديًة يف ا٤بدينة.اشخصن  َُٓحوارل
 المسلمين:  أبناءِ  تهتم بتجميعِ  بنشاطاتٍ  القيامُ  -ب

كإشراؾ األسرة يف مثل حيث يقـو ا٤بركز بعددو من النشاطاًت الٍب هتتم بتجميع أبناء ا٤بسلمْب، 
 .ا٤بسلمً  الطفلً يـو مثل  ىذه النشاطاتً 

 اإلسالمية: االحتفاُل باألعياِد  -ج
كتقدًًن العديد من ا٤بسابقات حيث يتم االحتفاؿ باألعياد اإلسبلمية يف جوٍّ من الفرًح كالسركر 

 (ُ).بلعابتقدًن ا٥بدايا كاأل ٔبو البهجةً  كإشعار األطفاؿً لؤلسرة، 

                                                

 ـ.َُِٕ/ُ/ِٓ-ىػ ُّْٖ/ْ/ِٕزيارة قاـ ُّا الباحث إذل مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية يف   (ُ)
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 (ٔ)ثامناً:  المركُز الثقافي اإلسالمي الكتالوني:
 التعريف والنشأة:   -أ

 ََٓـ يف مدينة برشلونة، كيتكوف ا٤بركز من مسجد يتسع لػََُِمت افتتاح ا٤بركز يف عاـ 
مصلي، إضافةن إذل مصلى للنساء، ككذلك ٰبتوم على قاعةو للمحاضرات، كمعرضو للتعريف 

تم توزيعها باإلسبلـ، إضافةن إذل مكتبةو ٙبتوم على كتبو للقراءة، ككذلك كتبو عن اإلسبلـ ي
 ٦بانان،كٰبتوم الطابقي الثاين من ا٤بركز على فصوؿو دراسيةو.

 المركِز الثقافي اإلسالمي في كتالونيا: أىداف  -ب
 عندى تأسيًس ا٤بركز مت كضع عدة أىداؼ يسعى لتحقيقها كمنها: 

 نشري كتعليمي الدين اإلسبلمي كتطبيقو يف كاقًع ا٢بياة. -ُ
 من القياـً بدكرو فعاؿ يف اَّتمع الكتالوين.السعي لتمكْب ا٤بسلمْب  -ِ
 .كأبنائها اإلسبلمية ا١باليةً  اإلسبلمية كاالنتماء الديِب عندى  ا٥بويةً  تأكيدي  -ّ

 المركِز الثقافي اإلسالمي في كتالونيا: برامج -ج 
منو  يقـو ا٤بركز بالعديًد من الربامج كاألنشطة، منها ما يستهدؼ ا٤بسلمْب كمنها ما يكوف ا٥بدؼ

 غّب ا٤بسلمْب كىي كالتارل: 
 برامج المركِز التي تستهدُف المسلمين: -ٔ

 يقـو ا٤بركزي بعددو من الربامج  الٍب تستهدؼي ا١باليةى ا٤بسلمة يف برشلونة، كمن ىذه الربامج: 
 حلقاُت تحفيِظ القرآِن الكريم:  -أ

سلمْب من الطبلًب، كذلك يومي يقـو ا٤بركز بإقامًة عددو من حلقاًت القرآف الكرًن ألبناًء ا٤ب
 السبت كاألحد، كما تكوف ىناؾ حلقاته مسائيةه للكباًر.

                                                

كاتلونيا إقليم يقع يف مشاؿ شرؽ إسبانيا كعاصمتو مدينة برشلونة كىو أكرب إقليم يوجد فيو نسبة مسلمْب يف إسبانيا  (ُ)
 . ان ( مسلمِْٖ.ُٓٓيبلغ عدد ا٤بسلمْب حوارل ) حيث 



 المطلب األول : المؤسسات الدعوية الداخلية في إسبانيا 
 

ٖٔٛ 

 إقامُة المحاضراِت والندوات:  -ب
حيث يقيم ا٤بركزي دركسا بشكلو أسبوعي بعدى صبلًة ا٤بغرب: فيوـي ا١بمعًة لعلوـً القرآف، كيوـي 

بلثاء يكوف يف السّبة النبوية، كيلقيها السبًت للحديث، كيوـي األحد لؤلحكاـ الفقهية، كيوـي الث
ـي مسجًد ا٤بركًز الثقايف.  إما

 فصوٌل دراسيٍة في اللغة العربيِة:  -ج
يقـو ا٤بركز بتخصيًص دركسو يف اللغة العربية ألبناء ا٤بسلمْب، ٩بن يدرسوف يف ا٤بدارس اإلسبانية، 

صيصي ٦بموعاتو تدرس يف كذلك يومي السبت كاألحد، كنظران الزدحاـً عدًد الطبلب فيتم ٚب
 يف ا٤بساء . الصباح كأخرل

 إقامُة مخيٍم سنوي للشباِب المسلم:  -د
، كيتمي ٚبصيًص  ، كيستمري أربعةى أياـو يقوـي ا٤بركزي بإقامًة ٨بيمو سنوم خبلؿى شهًر إبريل من كلٍّ عاـو

، يتم تناكليو طواؿى أياـً ا٤بخيم، من خبلًؿ  احملاضراًت كالكلماًت بعدى موضوعو ديِب لكل ٨بيمو
 الصلواًت، كقد كافى آخري موضوعو متَّ اختياريه للمخيم ىو )بر  الوالدين(.

 أنشطُة المركِز في دعوِة غير المسلمين:  -ٕ
، كيسعى إذل توضيًح اإلسبلـ كشرًحو بطريقةو  يهتم ا٤بركز بدعوة غّب ا٤بسلمْب إذل اإلسبلـً

 مبسطةو، كمن ىذًه األنشطًة: 
 إقامُة لقاَء كلّْ يوِم أحٍد مَع غيِر المسلمين:  -أ

حيث يكوفي ىذا اللقاءي يف قاعًة ا٤بركز كيتم فيو مناقشةي ما لديهم من استفساراتو 
ـي مسجًد ا٤بركًز الشيخي ٧بمودي األزىرم. ، كٯبيبي عليها إما  كتساؤالتو حوؿى اإلسبلـً

 
 المساىمُة في أعماٍل تطوعيٍة للفقراِء والمحتاجين:  -ب

يف كتالونيا بتنفيًذ بعًض ا٢بمبلًت الٍب تستهدؼي ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي  حيث يقـو
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ا٤بشردينى يف شوارع برشلونة، كمن ذلك )ٞبلة غطاء كحساء( الٍب نفذت يف تاريخ 
( صحن حساء على َِٖغطاء ك ) ُِٖـ كمت فيها توزيع َُِٕ/ُ/ٖ-ىػ ُّْٖ/ْ/ٔ

ا٤بشردين كا٤بعدمْب يف شوارع برشلونو، كيتم  يف ىذه ا٢بمبلًت ٘بسيًد الرٞبًة الٍب يأمر ُّا ديني 
 اإلسبلـً حٌب لغًّب ا٤بسلمْب .

 استقباُل طالِب الثانوِية والجامعاِت اإلسبانيِة:  -ج
اًت الذين يقوموف بزيارًة يستقبلي ا٤بركز بشكلو دكرم طبلبان من ا٤بدارس الثانوية كمن ا١بامع

ا٤بركز، كقد كانت آخر زيارة من قبل طلبًة الكلية الدينية لعلوـً البلىوًت، كىي كليةه مسيحيةه 
ـ، كمت فيو توضيحي نظرًة اإلسبلـً َُِٕ/ِ/ِىػ ُّْٖ/ٓ/ٓبركستانتية، ككاف ىذا اللقاء بتاريخ 

 للحياًة كلآلخرًة كللرسًل.
   اْلَخْيَمُة الدَّعويَُّة: -د

يستثمر ا٤بركزي كجودى أمٍّ مهرجافو تسويقي يف ا٤بدينًة؛ لعمًل خيمةو دعويةو، كيوجدي فيها 
نشاطاته اجتماعيةه لكسًب الزائرين، مثل كتابًة األ٠باًء باللغة العربية، كدكرة للنساًء يف )نقًش 

.  ا٢بناء(، كتوزع على الزائرين كتيباتو تعريفيةو باإلسبلـً
يوـى الكتاًب يف كتالونيا، كىو يوـه ٨بصصه يف السنًة، كيقـو فيو بنصًب  كما يستثمري ا٤بركزي 

كتوزيع الكتًب الدعويًة كتفسّب القرآًف الكرًن باللغًة اإلسبانية على زكاًر  خيمةو يف مكافو عاـ و
 ا٣بيمًة من اإلسباًف.

 
 االىتماُم بشؤوِن المسلمين في إسبانيا:  -ٖ

 عي باالىتماـً بأحواًؿ ا٤بسلمْب كشؤكهنم من جوانب متعددةو منها: يقـو ا٤بركز يف ا١بانب االجتما
 اإلفطاُر الجماعي خالَل شهِر رمضان:  -أ
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ك  ،رمضاف ا٤ببارؾ شهرً  ا خبلؿى يومين يف كتالونيا إفطارا ٝباعيان ينظم ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي 
جبةن للمرافقْب مع ك  َْ-ّٓيوميان، كما يتم توزيعي من  شخصان َِْ-َُٖيستفيد منو حوارل 

 ا٤برضى يف ا٤بستشفياًت.
 زيارُة المرضى من المسلمين في مستشفيات كتالونيا:  -ب

يقـو ا٤بركز باالىتماـ ٗبرضى ا٤بسلمْب الذم يرقدكف يف مستشفياًت برشلونة، حيث يتم  
زياراتو إخبارى ا٤بصلْب بوجوًد مريضو مسلمو كنشر ذلك عرب كسائًل التواصًل مث يقوـي بَبتيًب 

 متواصلةو ٥بم.
 يوفُر المركُز محاميا لالستشارات بالمجاِن:  -ب

من جهوًد ا٤بركز االجتماعية توفّب ٧باميا، حيث يتواجدي يف مقرٍّ ا٤بركًز كلَّ يوـً ٟبيسو من  
، ًلمىٍن أحتاجى إذل استشارة من ٧باـو يف قضيةو من القضايا القانونية، كيتمي كضعي مواعيدى  كل أسبوعو

 (ُ)تيبها، كىذه ا٣بدمةي يقدميها ا٤بركز باَّاًف للمسلمْبى.كتر 
 تاسعاً: المجلس اإلسالمي الثقافي بكتالونيا: 

 التعريف والنشأة:   -أ
ـ كىو يشتملي على مكاتب َََِتأسسى اَّلس اإلسبلمي الثقايف بكتالونيا يف عاـ 

ـي ىذه قاعة احملاضرات كفصوؿو دراسيةو ألبناًء ا٤بسلمْب    إداريةو كمكتبةو كقاعة ٧باضرات، كتستخد
أياـ السبت كاألحد، كيقعي بالقرب منو مسجدي طارؽ بن زياد الذم يؤمو الشيخ ا٢بسن ساعو 

 رئيس اَّلسً اإلسبلمي.
 : المجلِس اإلسالمي الثقافي بكتالونياأىداُف  -ب

                                                

 ـ.َُِٕ/ُ/ِٔ-ىػ ُّْٖ/ْ/ِٖزيارة قاـ ُّا الباحث إذل مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين يف   (ُ)



 المطلب األول : المؤسسات الدعوية الداخلية في إسبانيا 
 

ٔٗٔ 

 عند تأسيس اَّلس اإلسبلمي الثقايف بكتالونيا كيضعٍت لو عدةي أىداؼو منها: 
 ٛبثيلي ا١باليًة ا٤بسلمة ا٤بقيمة بكتالونيا، كالدفاعي عن حقوًقها يف ا٤بواطنًة. -ُ
مشاركةي اَّلًس مع ٦بموعةو من البلديات يف كتالونيا إلٯباًد حلوؿو للمشاكًل الٍب ٚبص  -ِ

 سواءن يف الوسًط التعليمي أك االجتماعي.ا١بالية ا٤بسلمة، 
 التعريفي باإلسبلـ كمساعدةي الراغبْب يف معرفًة حقيقتو. -ّ
 تعليمي ا١باليًة ا٤بسلمة أمورى الدين كإقامةي شعائًر اإلسبلـ. -ْ

 المجلِس اإلسالمي الثقافي بكتالونيا: برامُج  -ج 
يستهدؼ ا٤بسلمْب كمنها ما يكوف ا٥بدؼ منو  يقـو ا٤بركز بالعديد من الربامًج كاألنشطًة منها ما

 غّب ا٤بسلمْب كىي كالتارل: 
 برامجُ المركِز التي تستهدف المسلمين: -ٔ
 مدرسٌة للنساِء لغرض تعليم محو األمية: -أ

من ضمًن أنشطًة اَّلس اإلسبلمي إنشاءي مدرسةو للنساًء حملو األمية، حيث يغلبي على 
خصوصان األمية، كيتم  تدريسي القراءة كالكتابة كالقرآف كالتجويد فيها، ا١باليًة ا٤بسلمة كالنساء 

 ٖعصران كحٌب  ٓكتكوف ىذه ا٤بدرسةي طواؿى أياـً األسبوع عدا يومي السبت كاألحد من الساعة 
 مساءن.

 تدريُس اللغِة العربيِة  والقرآِن الكريم:  -ب
ركز يومي السبت كاألحد من كل أسبوع اللغًة يقـو اَّلسي بالتدريس ألبناء ا٤بسلمْب يف قاعًة ا٤ب

، كيبلغ عددي  ّالعربية ككذلك القرآف الكرًن كالتجويد، كيتم تدريسهم على  فَبات كل يـو
 طالبو كطالبةو. ََُالطبلًب أكثرى من 

كما يتم بشكل يومي يف مسجًد طارؽ بن زياد إقامةى حلقةن للقرآًف على يد الشيخ ا٢بسن ساعو 
 طالبان. َّطبلًب ىذه ا٢بلقة  كيبلغي عددي 
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 إقامُة دوراٍت لألئمِة والوعاِظ:  -ج
يقيمي اَّلسي دكراتو تأىيليةو لؤلئمًة كالوعاظ كتدكر حوؿى التأىيًل العلمي لؤلئمًة كالدعاًة ككذلك 

ناًء كاقع ا٤بسلمْب يف الغرًب، ككيفيًة التعامل معو، كمواضيع يف كيفيًة التعامل معى ا٤بسلًم ا١بديًد كأب
 ا١باليًة ا٤بسلمًة من ا١بيل الثاين كالثالث.

 دروٌس في األحكاِم الشرعية:  -د
يتم  إقامةي دركسو يومية عدا يومي السبت كاألحد من قبل رئيس اَّلس اإلسبلمي كإماـ مسجد 

 طارؽ بن زياد يف الفقو كالتفسّب كٰبضره عدده من ا٤بسلمْب.
 لمين: أنشطُة المجلِس في دعوِة غير المس -ٕ

يهتم اَّلسي بدعوًة غًّب ا٤بسلمْب إذل اإلسبلـ، كيسعى إذل توضيًح  اإلسبلـً كالدعوة إليو 
 كمن ىذًه األنشطًة: 

 المشاركُة في مجموعِة العمِل الديني المستقر في كتالونيا:  -أ
يف حيث ييًعد  اَّلسي "٦بموعةى العمًل الديِب" كىي: مؤسسةه متعددةي العقائًد متخصصةه 

حواًر األدياًف من خبلًؿ العمل االجتماعي كالثقايف، كىذه اَّموعةي ٗبثابًة مرجعيةو يف ٦باًؿ التعدد 
الديِب، كيشارؾي اَّلسي يف ىذه اَّموعًة يف سن قوانْب تنظيم ا٢بقل الديِب يف كتالونيا كذلك من 

عًة احَباـ كمصداقية منظورو إسبلمي، كما اكتسب اَّلسي من خبلًؿ نشاًطًو يف ىذه اَّمو 
 خولت لو أف يصبحى مرجعيةن يف ا٢بوار الديِب ا٤بتميز داخلى اَّتمًع الكتالوين.

كتالونيا:  -ب  يوُم األبواِب المفتوحِة لمساجد ِ
ينظم اَّلس اإلسبلمي يف كلٍّ عاـو يوـى األبواًب ا٤بفتوحًة ٤بساجد كالتونيا، كيبلغي عددي 

ـى غّب ا٤بسلمْب، كذلك  ِٓا٤بساجًد ا٤بشاركة أكثر من  مسجدان، كيقصدي منوي فتحي ا٤بساجًد أما
للتعرًؼ على اإلسبلـ، كيتم  من خبللًو توزيًع الكتيباًت كا٤بنشورات الٍب تشرحي اإلسبلـي بشكلو 
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 مبسطو باللغًة اإلسبانيًة .
 إلقاُء محاضراٍت في المدارِس والجامعاِت الكتالونية:  -ج

دعواته إللقاًء كلماتو كإقامة ٧باضراتو يف ا٤بدارًس الثانويًة كالكلياًت  تيوجوي ٤بنسويب ا٤بركزً 
ا١بامعيًة بشكلو دكرم، كذلك يف إطاًر التعاكًف بْبى اَّلًس كىذه الكلياًت، كيتم من خبل٥با شرحي 

 اإلسبلـً كتوضيحي الشبو الٍب تثاري حولىو.
  اْلَخْيَمة الدَّعويَّة:  -د

من شهر إبريل، فيتم  االستعدادي  ِّكتاًب يف كتالونيا كىو يوافق يـو يقـو ا٤بركز يف يـو ال
لو بتجهيًز عددو من الكتب الدعوية الٍب تشرح اإلسبلـى، كا٤بنشورات التعريفية باإلسبلـ، كيتم 
نصبي خيمةو يف مكافو عاـو كتوزيع ىذه الكتب، ككذلك تفسّب القرآف الكرًن باللغة اإلسبانية 

 ن اإلسباف.على الزائرين م
 االىتماُم بشؤوِن المسلميَن في إسبانيا:  -ٖ

 يقوـي ا٤بركزي يف ا١بانب االجتماعي باالىتماـً بأحواًؿ ا٤بسلمْب كشؤكهنم من جوانب متعددة منها: 
 زيارُة المسلمين في سجوِن كالتلونيا:  -أ

كلماتو دعويةو للمجلًس جهوده كبّبةه يف زيارًة ا٤بسلمْب يف سجوًف الوالية كيتم إلقاءي  
 عليهم، ككذلك توزيع كجباًت اإلفطاًر يف رمضافى عليهم.

 زيارُة المرضى من المسلميِن في مستشفياِت كتالونيا:  -ب
يقـو اَّلس باالىتماـ ٗبرضى ا٤بسلمْب الذم يرقدكفى يف مستشفياًت برشلونة، حيثي 

صص كٌل يوـً اثنْب لزيارًة ا٤برضى ا٤بسلمْب يف مستشفى  الكلينكو ٗبدينة برشلونة، كيتم ٱبي
 اإلعبلف يف كسائل التواصًل يف حاًؿ كجود مريضو مسلمو يف ا٤بستشفى، كيتم  التواصل لزيارتو.
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 يوفُر المجلُس محاميا لالستشارات القانونية بالمجان:  -ج
٤بن من جهوًد اَّلس االجتماعية توفّب ٧باميان، إذ يتواجد يف مقرٍّ ا٤بركز كل يـو ثبلثاءو 

احتاج إذل استشارة ٧باـو يف قضيةو من القضايا القانونية، كيتم  كضعي مواعيد كترتيبها كىذه ا٣بدمة 
 (ُ)يقدمها ا٤بركز باَّاف للمسلمْب.

 (ٕ)عاشرًا: المركُز الثقافي اإلسالمي في إليكانتي:
 التعريف والنشأة:   -أ

ـ كذلك بغرض خدمًة ُُٗٗ-ىػُُُْ تأسيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب يف عاـ مت
ا٤بركز يتبع ك ا٤بسلمْب يف مدينة إليكانٍب، كذلك بإنشاء مسجدو كمركزو إسبلمي لتلبية احتياجاهتم، 

 ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا. اٙبادى 
 أىداُف المركِز الثقافي اإلسالمي في إليكانتي:  -ب

عند تأسيس ا١بمعية مت كضع عددو من األىداًؼ لكي يتم ٙبقيقيها، كهتدؼ إذل خدمة الدعوة 
 إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كمن ىذه األىداًؼ: 

 كذلك بإقامةً  رسولو ٧بمد  اهلل كسنةً  كتابً   الدينية اإلسبلمية على منهجً  الشعائرً  قامةي إ -ُ
 .كالدركس العامة كصبلة ١بمعة، ا٣بمس، كخطبةً  الصلواتً 

مثل  الشرعيةً  احتياجاهًتم تلبيةً  ا٤بركز،كالٍب من شأهنا ضمافي  لركادً  ميتميزةو  خدماتو  قدًني ت -ِ
 الشرعية، كالتعريف باإلسبلـ، كإصدار شهادات إعبلفً  كاالستفساراتً الزكاج، كالفتول  عقودً 

 .اإلسبلـ

                                                

 ـ.َُِٕ/ُ/ِٕ-ىػ ُّْٖ/ْ/ِٗزيارة قاـ ُّا الباحث إذل مقر اَّلس اإلسبلمي الثقايف بكالتلونيا  يف   (ُ)
ىي إحدل ا٤بدف التابعة ٤بقاطعة فالنسيا الواقعة يف الشرؽ اإلسباين، كتعترب معرب لكثّب من ا٤بهاجرين  مدينة أليكانٍب (ِ)

يقيم يف ا٤بدينة ما يقرب من ، ك العرب كاألفارقة حيث يوجد ُّا ميناء كبّب ىو منطلق الرحبلت من كإذل ا١بزائر
 مسلم. (ََٖ.ِٗ)
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 خبلؿً  منكذلك الدينية كالعلمية، ليكانٍب من الناحيةً ا٤بسلمة يف مدينة أ با١باليةً  لنهوضي ا -ّ
الدينية، كالدكارات  الدركسً عن طريق ا٢بنيف  رعً بالشَّ  االلتزاـً على  مهنشر الوعي بْب أفرادىا كحثَّ 

  كالثقافية االجتماعيةً  القرآف كاألنشطةً  اتقلالتعليمية، كح
 االجتماعية. كاحملاضرات كاألنشطةً  باإلسبلـ لغّب ا٤بسلمْب من خبلؿ الندكاتً  لتعريفي ا -ْ
 شأنوً  نٍ ما مً  كلٍّ   اإلسبلـ،كنبذً  مظلةً  ٙبتى  ا٤بسلمةً  ا١باليةً  لتوحيدً  ا٤بمكنةً  ا١بهودً  كلٍّ   ذؿي ب -ٓ

مؤىلْب  ،كٙبرم إشراؾ أعضاءو دكف ٛبييزو  التعامل ا٤بًهِب مع ا١بميعً  ىا من خبلؿً التفرقة بْب أفرادً 
تلف شرائح ا١بالية ثلوا ٨بي  (ُ) .يف ا٤بركز ٲبي

 برامج وأنشطة المركز الثقافي اإلسالمي في إليكانتي:   -ج
يقـو ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب بالعديًد من األنشطًة ا٤بتنوعة، كالربامج العديدة يف سبيل 
الدعوة إذل اإلسبلـ كنشره، كالتعريف بو لغّب ا٤بسلمْب، ككذلك أنشطةو كبرامج لتعليم ا٤بسلمْب، 

 كمن ىذه األنشطة: 
 التعليم:  -ٔ

دؼي إذل نشر العلًم كا٤بعرفة بْب ا٤بسلمْب، ككذلك الراغبْب يقـو ا٤بركز بالعديد من األنشطة الٍب هت
 يف معرفة حقيقًة اإلسبلـ من اإلسباف كذلك من خبلؿ األنشطة التاليًة: 

 
 أ_ تدريُس أبناِء المسلمين القرآَن واللغَة العربيَة:

ْب القرآفى يقـو ا٤بركز اإلسبلمي يف إليكانٍب بتخصيص يومي السبت كاألحد لتدريًس أبناءى ا٤بسلم
الكرًن كاللغةى كالعربية، كذلك من خبلؿ فصوؿو دراسية يتم  ٘بهيزىا كيكوفي التدريسي على فَبتًْب 

 صباحية كمسائية .
 المحاضرات والندوات:  -ب

                                                

 ىػ،ُّْٖ/َٗ/ٍَّب، أىداؼ ا٤بركز، تاريخ الدخوؿ على الصفحة موقع ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكان (ُ)
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%

D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8

6%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2/  

http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2/
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2/
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2/
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يقيم ا٤بركز اإلسبلمي يف إليكانٍب عددنا من احملاضراتو كالندكات منها ما يكوف بشكلو أسبوعي، 
 افًة بعضى الدعاًة من داخًل إسبانيا كمن خارجها.كمنها ما يكوف بعد استض

 تعليُم اللغِة العربية:  -ج
 العربية لغّب الناطقْب ُّااللغة تعليم للكبار،كأيضنا  لتعليم اللغة العربية حيث قاـ ا٤بركز ٗبنًح فرصةو 

 من اإلسباف.
 االستفادُة من شهِر رمضان ببرامٍج دعويٍة:  -ٕ

ا ا٤بركز الثقايف ىو استغبلؿي شهًر رمضاف كإقباؿ ا٤بسلمْب فيو بالقياـً من األنشطًة الٍب يقوـي ُّ
 بعددو من النشاطات الدعوية فيو كمنها:

ٚبصيصي دكرةو لؤلطفاؿ ٤بدة أربعًة أياـ يف األسبوًع؛ لتعليمهم القرآفى كما يتيسر من  -أ
 األحاديث.

 شهر رمضاف .خاطرةه إٲبانيةه أثناءى الَباكيًح يف كلٍّ يـو من أياـ  -ب
 درسه يومي بعنواف: )نداءات الرٞبن ألىل اإلٲباف( بعدى صبلًة الفجًر. -ج
 حلقةي قرآفو للنساًء كتكوف يف الصباًح يف يومْب كبقية األياـ يف ا٤بساء. -د
 إقامُة أنشطٍة تهم المسلمين في المجتمع اإلسباني:  -ٖ

فقد حرص ا٤بركز على تقدًًن خدماتًو للمسلمْب كاحملافظًة على ىويتهم اإلسبلمية كمن أىم 
 أنشطتو الٍب يقدمها ٥بم ما يلي: 

 .عقوُد الزواِج للمسلمين -أ
 يقـو ا٤بركز بتسجيًل عقوًد الزكاج للمسلمْب كتوثيًقها بشكلو ر٠بي.

 :االستشاراُت القانونيةُ  -ب
جدي يف مقرٍّ ا٤بركز ٤بدة يوـو يف األسبوع ٤بن أحتاجى إذل استشارة ٧باـو يف قضيةو يوفر ا٤بركز ٧باميا يتوا

 من القضايا القانونية، كيتم كضعي مواعيدو كترتيبها، كىذه ا٣بدمةي يقدميها ا٤بركزي باَّاف للمسلمْب.
 اإلسالمية: االحتفاُل باألعياِد  -ج
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كتقدًن العديًد من ا٤بسابقاًت ن الفرح كالسركر،حيث يتم االحتفاؿ باألعياد اإلسبلمية يف جوٍّ م
 .ا٥بدايا كاللعبً  بتقدًنً  البهجةً  ٔبوٍّ  كإشعار األطفاؿً لؤلسرة،

 موقُع المركز على شبكِة اإلنترنت:  -ٗ
ٲبتلك ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب موقعنا على شبكة االنَبنت كعنوانو: 

(http://www.mezquitadealicante.com/es/cursos/ كٰبتوم ا٤بوقع ،)
على تعريفو با٤بركز كأىدافو، ككذلك مرافق ا٤بركز كأنشطتو، كما ٰبتوم على ركًن لئلفتاء، يتم من 

نها متخصصوف يف اإلفتاء،  خبللو كتابة األسئلة مع الربيد اإللكَبكين، كمن مث إرسا٥با ليجيب ع
 (ُ)كما يتكوف من مكتبةو إلكَبكنية ال تزاؿي قيدى اإلعداًد، ككذلك قسمه خاص باإلذاعة.

 

 (ٕ)الحادي عشر: الجمعيُة الدينية اإلسالمية )مسجد السنة( في فوينال برادا:
 التعريف والنشأة:   -أ

ـ ُٔٗٗ-ىػُُْٔتأسيسي ا١بمعيًة الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( يف فوينبل برادا يف عاـ  مت
كذلك بغرًض خدمًة ا٤بسلمْب يف ضاحية فوينبل برادا، كذلك بإنشاء مسجدو كمركز إسبلمي لتلبية 

 احتياجاهًتم. 
 أىداُف الجمعيِة الدينية اإلسالمية )مسجد السنة( في فوينال برادا:  -ب

تأسيس ا١بمعيًة مت كضعي عددو من األىداؼو لكي يتم ٙبقيقها، كهتدؼ إذل خدمة الدعوة عند 
 إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كمن ىذه األىداؼ: 

 التعريفي باإلسبلـ كمساعدةي الراغبْب يف االطبلع على الثقاًفة العربية كاإلسبلمية. -ُ
 إقامةي الشعائر اإلسبلمية كحث  ا٤بسلمْب عليها. -ِ

                                                

-ىػُّْٖ/ٕ/ُُ مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب  يف مدينة مكة ا٤بكرمة بتاريخ (ُ)
 ـ.َُِٕ/ْ/ٖ

مسلم كتوجد ُّا  َََٖكلم عن مدريد كيقطنها حوارل   َّتبعد حوارل  فوينبل برادا ىي ضاحية من ضواحي مدريد (ِ)
 مساجد كمصليات. ٔ
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 .هاكأبنائً  اإلسبلمية الديِب عند ا١باليةً  اإلسبلمية كاالنتماءي  ا٥بويةً  تأكيدي  -ّ
 برامُج وأنشطُة الجمعيِة الدينية اإلسالمية )مسجد السنة( في فوينال برادا: -ج 

تقـو ا١بمعية الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( يف فوينبل برادا بالعديًد من األنشطة ا٤بتنوعة، 
كالربامج العديدة يف سبيل الدعوة إذل اإلسبلـ كنشره، كالتعريف بو لغّب ا٤بسلمْب، ككذلك أنشطة 

 كبرامج لتعليًم ا٤بسلمْب، كمن ىذًه األنشطًة: 
 التعليُم:  -ٔ

تقـو ا١بمعية بالعديد من األنشطًة الٍب هتدؼ إذل نشر العلم كا٤بعرفة بْب ا٤بسلمْب، كذلك من 
 خبلًؿ األنشطًة التالية: 

 تدريُس أبناِء المسلمين القرآَن واللغَة العربيَة: -أ
تقـو ا١بمعية الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( يف فوينبل برادا بتخصيًص يومي السبت كاألحد 

ًس أبناًء ا٤بسلمْب القرآف الكرًن كاللغة كالعربية، كذلك من خبلًؿ فصوؿ دراسيةو، يتم  لتدري
 ٘بهيزيىا كيكوفي التدريس على فَبتًْب صباحية كمسائية .

 المحاضرات والندوات:  -ب
تقيم ا١بمعية الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( يف فوينبل برادا عددنا من احملاضراًت كالدركًس 

ة بشكلو أسبوعي، فمثبل يوـي ا١بمعة يكوف ىناؾ درسه فقهي يف مدكنًة اإلماـ مالك، العلمي
كىناؾ دركسه يف السّبة النبوية، كما أفَّ ا١بمعيةى توجو دعواتو لعلماء من خارًج إسبانيا إللقاء 

 ٧باضراتو مثل الدكتور سعيد الكملي. 
 االستفادُة من شهِر رمضان ببرامِج دعويٍة:  -ٕ

شطًة الٍب تقـو ُّا ا١بمعية استغبلؿ شهًر رمضاف بالقياـً بعددو من النشاطات الدعوية فيو من األن
 كالٍب منها:

 استضافةي دعاةو من خارج إسبانيا للصبلًة خبلؿى شهر رمضاف. -أ
 ٚبصيصي دركسو يوميةن يف التفسّب كا٢بديث كالفقو خبلؿ شهر رمضاف. -ب
ـي ٕبلقاًت القرآًف للكبار -ج  كالصغار كالرجاؿ كالنساء. االىتما
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 إقامُة أنشطٍة تهم المسلمين في المجتمِع اإلسباني:  -ٖ
فقد حرصت ا١بمعية على تقدًن خدماهتا للمسلمْب، كاحملافظًة على ىويتهم اإلسبلمية، كمن 

 أىمٍّ أنشطتها الٍب تقدمها ما يلي: 
 :إفطاُر جماعي خالَل شهر رمضان -أ

ضاف إفطارا ٝباعيا للمسلمْب الصائمْب ك، كذلك يتم دعوةي تستضيف ا١بمعية خبلؿى شهر رم
 بعضى اإلسباف لئلفطاًر لتأليًف قلوُّم.

 تنظيُم رحالِت العمرِة والحِج للمسلميَن: -ب
ٙبرص ا١بمعية على تنظيم رحبلتو للحجٍّ كالعمرًة ٤بن أراد ذلك من ا٤بسلمْب كذلك بَبتيب 

خري رحلةو نظمها ا٤بركز إذل ا٤بدينة ا٤بنورة، كقد كانت آالطّباف كالسكن يف مكة ا٤بكرمة كالتنقل 
 ىػ كامبلن بْب مكةى ا٤بكرمة كا٤بدينًة ا٤بنورة. ُّْٖ( معتمران قضوا شهر رمضاف لعاـ ِٓلعدد )

 اإلسالمية: االحتفاُل باألعياِد  -ج
لول كا٥بدايا تنظم ا١بمعية حفلى معايدةو بعدى صبلة العيد للمسلمْب، كيتم فيو توزيعي أنواعى ا٢ب

 (ُ)كاأللعاب لؤلطفاًؿ الصغار.
 

                                                

يف مقر ا١بمعية الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( يف فوينبل براداالشيخ / ٧بمد البيشو مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓا١بمعية بتاريخ 
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 المطلب الثاني:
 المؤسساُت الدعوية الخارجية والعاملة في إسبانيا

 أواًل:  رابطُة العالم اإلسالمي.
 الندوُة العالمية للشباِب اإلسالمي.ثانياً: 

 ثالثاً: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية.
 
 
 
 
 
 



 المطلب الثاني: المؤسساُت الدعوية الخارجية والعاملة في إسبانيا 
 

ٕٔ٘ 

 المطلب الثاني: 
 المؤسساُت الدعويُة الخارجية والعاملة في إسبانيا

منذي أٍف صدرى قانوفي السَّماًح بتعدًد األدياًف يف إسبانيا، كما تبل ذلك من انفتاًح إسبانيا 
على العادًل بعدى انتهاًء حكًم الدكتاتور فرانكو، شعرت ا٤بؤسساتي كا٥بيئات ا٣بّبية اإلسبلمية 

شعائر دينهم بواجبو عليها ٘باه ا٤بسلمْب يف إسبانيا، فبدأٍت يف دعًم ا٤بسلمْب ىناؾ إلقامًة 
)مثلي ا٤بسلمْب يف توادىًم كتراٞبهم كتعاطفهم كمثًل ا١بسد الواحد  -  -٩بتثلةن حديث النيب 

 (ُ)إذا اشتكى منو عضو تداعى لوي سائرن ا١بسًد بالسَّهًر كا٢بمى(.
كبدأت ىذه ا٤بؤسسات يف ٙبمل ىمَّ تبليًغ ديًن اإلسبلـ إذل اَّتمًع اإلسباين با٢بكمًة كا٤بوعظة 

 ٢بسنًة، كفيما يلي عرض ١بهود بعض ىذه ا٤بؤسساًت: ا
 أواًل:  رابطُة العالم اإلسالمي:

 التعريف والنشأة:   -أ
 ا٤بكرمةً  مقرىا مكةي  ،إسبلمية شعبية عا٤بية جامعة منظمةه رابطةي العادل اإلسبلمي ىي: 

الشبهات  كدحضً  ،مبادئو كتعاليمو بالدعوة لئلسبلـ كشرحً  تقوـي  ،با٤بملكة العربية السعودية
ـً  كإقناعً  ،كاالفَباءات الٍب تلصق بو كتقدًن  نواىيو، كاجتنابً ، بأكامر رُّم الناس بضركرة االلتزا

كىي  ،كتنفيذ مشاريعهم الدعوية كالتعليمية كالَببوية كالثقافية ،مشكبلهتم للمسلمْب ٢بلٍّ  العوفى 
 (ِ).الثقافات األخرل رىاب كتشجع على ا٢بوار مع أصحابً كاإل العنفى  تنبذي 

                                                

، َُ/ٖ،ص َُُٔمتفق عليو، أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األدب، باب رٞبة الناس كالبهائم، رقم ا٢بديث   (ُ)
كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب تراحم ا٤بؤمنْب كتعاطفهم كتعاضدىم، رقم ا٢بديث 

 .ُٗٗٗ/ْ، ص ِٖٔٓ
رياض، الطبعة األكذل ال –انظر: األنشطة الدعوية يف ا٤بملكة العربية السعودية، د/ صاحل السدالف، دار بلنسية  (ِ)

، كانظر موقع رابطة العادل اإلسبلمي، تعريف برابطة العادل ُِِـ، ص ُٕٗٗ-ىػ ُُْٕ
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 د ٗبكة ا٤بكرمة يفػى قً عن ا٤بؤٛبر اإلسبلمي العاـ الذم عي  صدرى  ٗبوجب قرارو  نشئتٍ أي كقد 
 .ـُِٔٗمن مايو  ُٖا٤بوافق  ىػُُّٖمن ذم ا٢بجػةُْ

ـي   (ُ).اإلسبلميةً  الشريعةً  تتعارض مع أحكاـً  أىدافها الوسائل الٍب ال ٙبقيقً  يف سبيلً  كتستخد
 رابطِة العالم اإلسالمي: أىداُف  -ب

 قامت رابطةي العادل اإلسبلمي عندى تأسيسها على عددو من األىداًؼ الٍب تسعى لتحقيقها كمنها: 
ـً  الدعوةي  -ُ  .ك الدكؿ كا١بماعاتً  الشريعة اإلسبلمية على مستول األفرادً  إذل تطبيق أحكا
 .دة بعضهم من بعضاإلسبلمي يف العادل، كإفا القائمْب بالعملً  جهودً  تنسيقي  -ِ
 .ٗبا يتفق مع القرآف كالسنة كال ٱبالفهما أساليب نشر الدعوةً  تطويري  -ّ
اإلعبلمية، كالدعوية، كالَببوية، كالتعليمية، كالثقافية، لدل ا٤بسلمْب،  مستول الوسائلً  رفعي  -ْ

 .كرفع إنتاجية العمل فيها
 .التأىيلية كالتدريبية، كالوسائل اإلعبلمية الندكات، كالدكراتً  إقامةي  -ٓ
 (ِ).األىداؼ اإلسبلمية ٣بدمةً  نشطي مكاتب، كمراكز إسبلمية تى  إنشاءي   -ٔ

 وأنشطُة رابطِة العالم اإلسالمي في إسبانيا:برامُج  -ج 
 تقـو رابطةي العادل اإلسبلمي بعددو من ا١بهوًد كاألنشطة الدعوية يف إسبانيا كمنها: 

اإلشراؼي على ا٤بركًز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد، كالذم أقيم على مساحة تبلغ  -ُ
حيث قامت ا٤بملكةي العربية السعودية بتحٌمًل تكاليًف بنائو، كٰبتوم ا٤بركزي على ، ِـَََُُ

مسجدو كمكتبة مركزية، كتقـو الرابطة بدعم ا٤بركز ٗبا ٰبتاجو من تكاليًف تشغيلية كمن موادو 
 ية.ككتبو دعو 

                                                                                                                                            

، تاريخ الدخوؿ على الصفحة http://www.themwl.org/web/MWL-Profileاإلسبلمي،
 .ىػُّْٕ/ُُ/َُ

 ىػ،ُّْٕ/ُُ/َُالدخوؿ على الصفحة  تاريخ انظر: موقع رابطة العادل اإلسبلمي، تعريف برابطة العادل اإلسبلمي،  (ُ)
http://www.themwl.org/web/MWL-Profile.  

 انظر: مرجع سابق.  (ِ)
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اإلشراؼي على ا٤بركز الثقايف األندلسي يف ملقا، كتعيْب القائمْب عليو كدعمو بالدعاة كٗبا  -ِ
 ٰبتاجو من تكاليف تشغيلية كدعمو با٤بواد كالكتب العلمية.

اإلشراؼي على ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال، كتعيْب القائمْب عليو كدعمو بالدعاة كٗبا  -ّ
 تشغيلية كدعمو با٤بواد كالكتب العلمية. ٰبتاجو من تكاليف

إقامةي الندكاًت كحضور ا٤بؤٛبرات الٍب تتحدث عن اإلسبلـ كالشريعة كا٢بوار مع األدياف  -ْ
 األخرل.

كمساعدًة من ٰبتاج من  مإرساؿي الوفوًد لتفقًد أحواؿ ا٤بسلمْب، كالوقوؼي على احتياجاهت -ٓ
 ا٤بؤسسات االجتماعية كالتعليمية.

تقدًني منحى ا٢بًج للشخصياًت الدعوية كالسياسية ا٤بسلمة، كاستضافتهم كالعناية ُّم كمناقشة  -ٔ
 أحواؿ ا٤بسلمْب يف مدهنم.

 ثانيا: الندوُة العالمية للشباِب اإلسالمي:
 التعريف والنشأة:   -أ

كملتقى إسبلمي يدعم  ،إسبلمية عا٤بية مستقلة ىيئةه ىي: العا٤بية للشباب اإلسبلمي  الندكةي 
يف عاـ تأسست العاملْب يف مؤسسات الشباب اإلسبلمي يف العادل كٝبعياهتم كىيئاهتم،  جهودى 

كذلك  -رٞبو اهلل  -فيصل بن عبد العزيز  -ٗبرسـو ملكي أصدره ا٤بلك  ـ(ُِٕٗىػ )ُِّٗ
ن مندكيب منظمات الشباب عددنا كبّبنا م ًقدى يف ا٤بملكة العربية السعودية ضمَّ عي عا٤بي  مؤٛبرو  بعدى 

 (ُ)(.)ا٤بنظمات الطبلبية اإلسبلمية كدكرىا كمشكبلهتا :اإلسبلمي يف العادل ٙبت عنواف
 : أىداُف الندوِة العالمية للشباب اإلسالمي -ب

                                                

 ُُْٕالرياض، الطبعة األكذل  –بلنسية انظر: األنشطة الدعوية يف ا٤بملكة العربية السعودية، د/ صاحل السدالف، دار   (ُ)
ا٥بوية كالتأسيس للندكة العا٤بية  ،، كانظر موقع الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلميَِٗـ، ص ُٕٗٗ-ىػ 

http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
101&Itemid=76&lang=ar ىػ.ُّْٕ/ُُ/ُُ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة 
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مت تأسيسي الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي لتحقيًق العديًد من األىداؼ اإلسبلمية كاإلنسانيًة 
 كالٍب منها:

 دمةي الدعوًة إذل اإلسبلـ عقيدةن كشريعة كسلوكان.خ -ُ
 ترسيخي االعتزاًز باإلسبلـ لدل الشباًب ا٤بسلم. -ِ
 العملي على تعميًق الثقافة اإلسبلمية لدل الشباب ا٤بسلم. -ّ
 دعمي ا٥بيئاًت كا١بمعيات العلمية كالثقافية كا٤بهنية ا٣باصة بالشباب ا٤بسلم. -ْ
 حة الٍب ٯبب على ا٤بسلمْب أف يلتزموا ُّا.تبيْبي العقيدًة الصحي -ٓ
التعاكفي كالتنسيق مع ا٤بؤسساًت كا٥بيئات الٍب تعمل يف خدمًة الشباب كالطبلب ا٤بسلمْب  -ٔ

 (ُ)يف العادل.
 وأنشطُة الندوة العالمية للشباب اإلسالمي في إسبانيا:ج _ برامُج 

ترعى الندكةي العا٤بيةي للشباب اإلسبلمي عددنا من األنشطًة كالربامج يف إسبانيا كمن ىذه 
 األنشطة: 

إقامةي عددو من ا٤بخيمات الشبابية للشباب ا٤بسلم يف إسبانيا، كمن ىذه ا٤بخيمات )ا٤بخيم  -ُ
 ية.ـ يف مدينة بِب جابر ببلنسَُِّ/ْ/ُكحٌب  ّ/ِٖالربيعي الشبايب الثالث عشر( من 

إقامةه عددو من الدكرات التدريبية كالتعليمية، مثل الدكرًة األكذل حملفظي القرآف الكرًن يف  -ِ
 ـ.َُِّمدينة سرقسطة  يف شهر ابريل 

 طباعةي كترٝبة عددو من الكتًب اإلسبلمية كتقدٲبها للمراكز اإلسبلمية. -ّ
بانيا، مثل اٙباد األئمة كا٤برشدين يف الدعمي ا٤بباشر لبعض ا١بمعياًت كا٤براكز اإلسبلمية يف إس -ْ

 إسبانيا.

                                                

تاريخ الدخوؿ على الصفحة األىداؼ  األساسي،النظاـ  ،موقع الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلميانظر:  (ُ)
ىػ.ُّْٕ/ُُ/ُُ

http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&
Itemid=77&lang=ar  

http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=77&lang=ar
http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=77&lang=ar
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التعاكفي كالتنسيق مع ا٤بؤسساًت كا٥بيئات الٍب تعملي يف خدمًة الشباب كالطبلب ا٤بسلمْب  -ٓ
 (ُ)يف العادل.

 ثالثاً: وزارُة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية:
 التعريف والنشأة:   -أ

تأسسٍت كزارةي الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد با٤بملكة العربية السعودية 
ىػ بإنشائًها؛ لتتوذل كلَّ ما لو عبلقةه بالشؤكًف ُُْْ/ُ/َِبعد صدكًر األمر السامي يف 

بيوت اهلل،  كلكي تقـو ٖبدمةً اإلسبلميًة كشؤكف األكقاؼ كا٤بساجد كاإلرشاد كالدعوة إذل اهلل، 
 كرعاية األكقاؼ كتطويرىا، كنشر الدعوة، كاالىتماـ بالقضايا اإلسبلمية، كالتواصل مع ا١بمعياتً 

بعبادة اهلل كفق ما جاء يف   ا٤بسلمْب على القياـً  عْبي كا٤براكز اإلسبلمية، كالتعاكف معها فيما يي 
 (ِ).-  -كتاب اهلل كسنة رسولو 

 :مية واألوقاف والدعوة واإلرشادِ وزارِة الشؤون اإلسالأىداُف  -ب
لدل كزارًة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد العديدي من األىداًؼ الٍب تسعى 

 لتحقيقها كمنها: 
، حيث تقـو الوزارة بطباعة ا٤بصحًف اهلل تبلكةن، كحفظان، كفهمان، كنشران  بكتابً  العنايةي  -ُ

 الشريف كترٝبة معانيو بلغات ٨بتلفة، كما تقـو بدعم ٝبعيات ٙبفيظ القرآف.
كذلك من ، إذل ا٣بّب كاحملافظًة على القيم اإلسبلمية دعوةي الناًس إذل اإلسبلـ كتوجيههم -ِ

 خبلؿ العناية باختيار الدعاة كإعدادىم، كتعريف غّب ا٤بسلمْب باإلسبلـ، كإبراز ٧باسنو.
                                                

 .ىػُّْٕ/َُ/َِزيارة قاـ ُّا الباحث إذل مقر الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي يف مدينة الرياض يف تاريخ   (ُ)
حة اريخ الدخوؿ على الصف، التعريف بالوزارة  ، تانظر: موقع كزارة الشؤكف اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية السعودية(ِ)

 ىػ.ُّْٕ/ُُ/ُِ
http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/About.aspx   

http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/FirstObjective.aspx
http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/secondObjective.aspx
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، دعمي األقلياًت كا١باليات كا٤بؤسسات اإلسبلمية يف العادل، كإبراز دكر ا٤بملكًة يف ذلك -ّ
خبلؿ مساندًة ا٤بسلمْب يف الدكؿ غّب ا٤بسلمة؛ لتمكينهم من ٩بارسًة شعائرىم كرعاية كذلك من 

 ا٤براكز كا٤بؤسسات كا١بمعيات كا٤بعاىد يف ا٣بارًج.
العنايةي ببيوت اهلل كعمارهتا، كذلك ٗبواصلة بناًء ا٤بساجد كتأمْب ما يلـز ٥با من أثاث  -ْ

 كمصاحف كاحملافظة على نظافتها.
بالكتًب كالبحوث اإلسبلمية إعدادنا كطباعةن كنشران،كتأليف الكتب الٍب ٚبدـ الدعوة  العنايةي  -ٓ

 (ُ)إذل اهلل كترٝبتها كطباعتها.
 برامُج وأنشطة وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية في إسبانيا: -ج

سلمْب يف إسبانيا دأبٍت الوزارةي على دعًم األقلياًت ا٤بسلمة يف إ٫باء العادل، ككاف للم
 نصيبه من ىذا النشاًط كاالىتماـ، كمن ىذه األنشطًة: 

استقباؿي مسئورل ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا يف الوزارة كاالستماع إذل احتياجاهتم كمناقشة  -ُ
 ا١بهود الدعوية ٥بذه ا٤براكز يف اَّتمع اإلسباين.

قرآف الكرًن ككذلك بَبٝبًة القرآًف الكرًن كعددو دعمي ا٤براكًز اإلسبلمية يف إسبانيا ٗبصاحف ال -ِ
 من ا٤بواد الدعويًة من كتبو علميةو ككتيباتو دعوية.

إرساؿي دعاةو من الوزارًة لئلمامة يف مساجد يف إسبانيا خبلؿ شهر رمضاف كإقامة دكرسو  -ّ
 علمية كدعوية للمسلمْب ىناؾ.

ٛبرات يف إسبانيا من خبلًؿ ٬ببةو متخصصةو ا٤بشاركةي يف دكراتو علمية ك٧باضرات دعوية كمؤ  -ْ
                                                

تاريخ الدخوؿ على الصفحة ،  رسالة الوزارة ،انظر: موقع كزارة الشؤكف اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية السعودية  (ُ)
ىػ.   ُّْٕ/ُُ/ُِ

http://www.moia.gov.sa/TheMinistry/Pages/MinistryVision.aspx 

http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/ThirdObjective.aspx
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 (ُ)من الدعاًة كالعلماًء.
 

                                                

كزارة الشؤكف اإلسبلمية مكتب الدعوة يف أكركبا يف مكتبو يف لقاء أجراه الباحث مع الشيخ فهد الصليهم مدير   (ُ)
 ىػ. ُّْٖ/ٓ/ِٔبتاريخ  يف الرياض كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد



 

 
 

 الَمبَحُث الثَّاِلُث:
 إسبانيا:أبرز القائمين بالدعوة إلى اإلسالم من األفراد في 

 
 المطلب األول:  أبرز القائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا  من اإلسبان.

 المطلب الثاني:  أبرز القائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا  من غير اإلسبان.
 

  



 

 
 المطلب األول:

 األفرادأبرز القائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا  من 
 

 .سكوديروامنصور أواًل: الدكتور 
 ثانيا: زكريا ماثا الغرناطي.
 ثالثاً: رياج ططري بكري.

 رابعاً: الدكتور محمد كمال مصطفى.
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 تمهيد:  
أصبحى العملي الدعوم يف إسبانيا يتم  من خبلًؿ مراكز كٝبعيات كبشكلو ٝباعي؛ لذا يقل  
فيو بركزي العمل الفردم الدعوم، كلكن ىناؾ أفراد كاف ٥بم تأثّب على العمل الدعوم يف إسبانيا 

 يات اآلتية: كمن ىؤالء األفراد الذين برزت جهوديىم يفً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا الشخص
 منصور إسكوديرو: أواًل: الدكتور 

 حياتو وإسالمو: -أ
ـ،كذلك يف مدينة أ٤باتشّب يف ُْٕٗنوفمرب من عاـ  ٕكلدى منصور إسكوديرك يف تاريخ 

إقليم ملقا، كقد أكملى دراستىو ا١بامعية يف الكلية اليسوعية للقديس ستانيسبل كسكوكسكا يف 
طب كا١براحة من جامعة كومبلوتنسي يف مدريد يف عاـ يف ال سملقا، كحصل على بكالوريو 

ـ، كٚبصصى يف الطًب النفسي العصيب يف مركز الصحة النفسية يف قرطبة يف عاـ ُّٕٗ
 (ُ)ـ، كقد اعتنقى اإلسبلـى يف أكاخر السبعينات من السنة ا٤بيبلدية من القرف العشرين.ُٕٔٗ

 أعمالُو الدعوية:  -ب
منصور إسكوديرك من أىمٍّ الناشطْب يف ا٤بطالبة ٕبقوؽ  بعد اعتناقًو اإلسبلـ أصبحى 

ا٤بسلمْب كحرية ٩بارستهم لشعائرىم، كما كافى لوي دكره يف دمًج ا٤بسلمْب يف النسيج السياسي 
 كالديِب اإلسباين، كذلك من خبلؿ عددو من ا١بهود كاألعماؿ كالٍب منها: 

-َُٗٗية اإلسبلمية بْب عامي )عضو مؤسس كرئيس االٙباد اإلسباين للكيانات الدين -ُ

                                                

 ىػ ُّْٕ/ُُ/ِْانظر: كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، منصور إسكوديرك، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%
B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%

D9%88 
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 ـ(.ََِّ
 ـ( .ََِٔ-ُُٗٗاألمْبي العاـ للمجلس اإلسبلمي يف إسبانيا بْب عامي ) -ِ
شارؾى يف إعداًد اتفاؽ تعاكف الدكؿ اإلسبلمية مع ا١بمعية اإلسبلمية بإسبانيا كٛبت ا٤بوافقة  -ّ

 ـ.ُِٗٗعلى ىذا االتفاؽ يف نوفمرب 
ـى بتأسيًس  -ْ يف إسبانيا للمصادقة  ا٤بعَبؼ ُّا ر٠بيان  الوكالةي الوحيدة ، كىي:حبلؿو  مؤسسةً قا

 .على ا٤بنتجات كا٣بدمات ا٤بستوية لشركط الشريعة اإلسبلمية
باللغة اإلسبانية كيتناكؿ فيها   IslamVerde"٦بلة "إسبلـ بّبدم قاـ بتأسيسً  -ٓ

 ا٤بوضوعات الٍب تتعلق با٤بسلمْب، كهتم اَّتمع اإلسبلمي يف إسبانيا.
 الناطق باللغة اإلسبانية. Webislam" تأسيس ا٤بوقع اإللكَبكين "كيب إسبلـقاـ ب -ٔ

 يف اَّتمع اإلسباين ما كرد يف إسكوديركك٩با يؤكدي على مكانًة كجهود الدكتور منصور 
ـ، ََِٗسَباتيجية يف نوفمرب كمركز الدراسات اإلسبلمية اإل جامعة جورج تاكف دراسة نشرهتا

الوحيد اإلسباين ا٤بسلم  سكوديركإكاف منصور ك ا يف العادل"، كثر تأثّبن األ ََٓبعنواف "ا٤بسلموف 
 (ُ).يف القائمة

 وفاتو:  -ٖ
 ّٔعن عيمرو يناىز  بقرطبة يف بيتوـ، ََُِأكتوبر  ّصباح يـو  -رٞبو اهلل  -تويفٍّ 

                                                

 ىػ ُّْٕ/ُُ/ِْكوديرك، تاريخ الدخوؿ على الصفحة انظر: كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، منصور إس (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%
B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%

D9%88 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
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 (ُ).عامنا، بينما كاف يؤدم صبلة الفجر
 ثانيا: زكريا ماثا الغرناطي: 

 حياتو وإسالمو: -أ
 نصفى  أمضيتي كلد زكريا ماثا يف غرناطة من أبوين مسيحيْب كيقوؿ يف قصة إسبلمو )

مدرسة  لتعليم اللغة اإلسبانية يف إسبلمي عندما ذىبتي  عمرم يف ا١بهل كالضبلؿ،ككانت بدايةي 
من القرآف الكرًن من أحد  كنت نائمان عندما تسلل إذل ٠بعي آياته   ، كقديف الصحراء الغربية

إحساسي بو، كاف نقطة ٙبوؿ أنقذين اهلل ُّا من  كاف عذبان كال أستطيع كصف شعورً ،ا٤بعلمْب
 ا١بهل كأخرجِب من الظلمات إذل النور، أُّرين تعامل آباء الطبلب ا٤بسلمْب، كاهلل دل أشعر براحةو 

 (ِ)(.دائمو  بأنِب يف قلقو  أشعري  كنتي ،  حقيقية إال بعدما أسلمت ك
دة ثبلث سنوات، مث عاد كقد اجتهدى يف تعلًم اللغة العربية فدرسها يف مكة ا٤بكرمة ٤ب

 بعدىا ليصبح إماـ مسجًد حي البيازين يف غرناطة.
 أعمالو الدعوية:  -ب

بعدى إسبلـً الشيخ زكريا الغرناطي حرصى على ا٤بساٮبًة يف الدعوة إذل اهلل كنشر اإلسبلـ يف 
 إسبانيا من خبلًؿ العديد من األنشطًة الدعوية كالٍب منها:

ترٝبةي تفسّب القرطيب للقرآف الكرًن إذل اللغة اإلسبانية، ككذلك ترٝبة كتاب رياض الصا٢بْب  -ُ
                                                

 ىػ ُّْٕ/ُُ/ِْانظر: كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، منصور إسكوديرك، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  (ُ)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%
B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%

D9%88 
ـ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة َُِٓ/ٕ/ُّانظر: موقع جريد سبق، مقاؿ بعنواف )ىكذا أنقذين اهلل( تاريخ ا٤بقاؿ   (ِ)

 .https://sabq.org/iNBgdeىػ ُّْٕ/ُُ/ِٓ

https://sabq.org/iNBgde
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 لئلماـ النوكم إذل اللغة اإلسبانية.
 ساىمى يف فتًح مسجد غرناطة مطلع السبعينات إلقامة الصبلة فيو كالعبادة. -ِ
ـي مسجد حي البيازين كيقوـي يف ىذا ا٤بسجد بدركس علمية  -ّ لتعليم الدين اإلسبلمي إما

 ككذلك اللغة العربية كدعوة غّب ا٤بسلمْب.
استضافةي عددو من أستاذًة كطبلب ا١بامعاًت يف ا٤بسجد كشرح اإلسبلـ ٥بم كتوضيح عظمة  -ْ

 الدين كرٞبتو بالعا٤بْب.
 (ُ)شارؾى يف إلقاًء العديد من احملاضرات يف ا٤براكز اإلسبلمية ا٤بختلفة يف إسبانيا. -ٓ
 وفاتو:  -ج

كالذم يوافق يـو عرفة من  َُِٓ/ٗ/ِّتويف الشيخ زكريا الغرناطي رٞبو اهلل يف تاريخ 
 (ِ)ىػ. ُّْٔعاـ 

 ثالثاً: رياج ططري بكري:
 نشأتو: -أ

كدرس ـ َُٕٗـ كانتقل إذل إسبانيا عاـ  ُْٖٗكلدى رياج ططرم يف مدينة دمشق عاـ 
عرب كحصل على ا١بنسية اإلسبانية، كتوجو إذل العمل الدعوم الطب يف جامعة سنتاندير، 

ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا الٍب كانت أكؿ من قدـ طلب التسجيل يف كزارة العدؿ اإلسبانية 

                                                

ـ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة َُِٓ/ٕ/ُّانظر: موقع جريد سبق، مقاؿ بعنواف )ىكذا أنقذين اهلل( تاريخ ا٤بقاؿ   (ُ)
 https://sabq.org/iNBgdeىػ  ُّْٕ/ُُ/ِٓ

ىػ ُّْٕ/ُُ/ِٓصفحة ا٤بركز اإلسبلمي الكتالوين على الفيس بوؾ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة   (ِ)
https://web.facebook.com/ccicbcn/photos/a.724593194291638.107374186

7.122948707789426/905751442842478/?_rdr 

https://sabq.org/iNBgde
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، مث أكؿ ٝبعية إسبلمية يتم تضمينها يف سجل ا٥بيئات الدينية التابع لوزارة العدؿ ُٕٔٗ
 (ُ).ُُٕٗاإلسبانية سنة 

 الدعوية:  أعمالو -ب
للدكتور رياج ططرم جهوده يف الدعوًة إذل اهلل كنشر اإلسبلـ يف إسبانيا من خبلًؿ العديًد 

 من األنشطة الدعوية كالٍب منها:
الٍب كانت أكؿ من قدـ طلب التسجيل ا٤بشاركةي يف تأسيس ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا، ك  -ُ

أكؿ ٝبعية إسبلمية يف إسبانيا كيف  ـ، كالٍب تعتربُٕٔٗيف كزارة العدؿ اإلسبانية 
 ـ، حيث عدَّؿى نظامها لتتمكن من بناًء ا٤بساجًد كا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا.ُْٕٗ/ْ/ِِ

ا٤بشاركة يف إعداد كتوقيع اتفاقية التعاكف بْب الدكلًة اإلسبانية كا٤بفوضية اإلسبلمية يف إسبانيا  -ِ
 قوؽ ا٤بسلمْب.ـ كىي االتفاقيةي الٍب ضمنت حُِٗٗيف عاـ 

رئيس االٙباد اإلسبلمي يف إسبانيا كىو من أكرًب ا٤بؤسسات اإلسبلمية يف إسبانيا إذ يضم  -ّ
 ٝبعية إسبلمية يف ٨بتلف مدف إسبانيا. ََٔٙبتو أكثر من 

رئيس ا٤بفوضية اإلسبلمية يف إسبانيا، كىي ا٤بمثلي الشرعي للمسلمْب أماـ ا٢بكومًة  -ْ
 تتفاكض كتدافع عن حقوؽ ا٤بسلمْب ضد أم قرار  يضر ٗبصاحًل ا٤بسلمْب.اإلسبانية، كىي من 

 (ِ)شارؾ يف إلقاًء العديد من احملاضرات يف ا٤براكز اإلسبلمية ا٤بختلفة يف إسبانيا. -ٓ

                                                

ـ، تاريخ َُُِ/ّ/ُٖفة( تاريخ ا٤بقاؿ انظر: موقع كلمات يف األفق، مقاؿ بعنواف )رجل ىادلء كسط العاص  (ُ)
 ىػ ُّْٖ/َٗ/َّالدخوؿ على الصفحة 

http://kalimat-ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-post_18.html 
، مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس االٙباد اإلسبلمي يف ِّّانظر: انبعاث اإلسبلـ يف األندلس، علي الكتاين، ص   (ِ)

 ـ.َُِٕ/ّ/َُ-ىػُّْٖ/ٔ/ُُغرناطة يف تاريخ  األندلس ٢بسن االحيمر يف
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 رابعاً: الدكتور محمد كمال مصطفى:
 نشأتو: -أ

كالدراسات على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة  -٧بمد كماؿ  -حصلى الدكتوري 
ـ، كقد حصل على ُْٖٗ-ىػَُْْاإلسبلمية يف ا١بامعة اإلسبلمية يف ا٤بدينة ا٤بنورة يف عاـ 

ا٤باجستّب من جامعة الس با٤باس يف جزر الكنارم، كحصل على الدكتوراه يف الدراسات السامية 
ا٤بلك خالد الثقايف كالعربية من جامعة قادش يف إسبانيا، كقد انتقلى إذل إسبانيا للعمل مديران  ٤بركز 

ـ،  مث انتقل بعدى ذلكى إذل ُِٗٗ-ُْٖٗاإلسبلمي يف جزر الكنارم خبلؿ الفَبة من عاـ  
فنخركال يف مقاطعًة ملقا رئيسا للمركًز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال )مركز سهيل( من عاـ 

 ـ، كحٌب اآلف.ُِٗٗ
 أعمالو الدعوية:  -ب

عوًة إذل اهلل كنشر اإلسبلـ يف إسبانيا من خبلؿ جهوده يف الد -٧بمد كماؿ  -للدكتور 
 العديًد من األنشطًة الدعوية كالٍب منها:

-ُْٖٗعىًملى مديران ٤بركز ا٤بلك خالد اإلسبلمي يف جزر الكنارم خبلؿ الفَبة من عاـ   -ُ
ـ، كقد كاف ا٤بركزي يقـو بالعديد من ا٤بناشط الدعوية من ٧باضرات كندكات كدركس ُِٗٗ

 يف القرآف الكرًن الفقو كالشريعة كا٢بديث.أسبوعية 
ـ، كال يزاؿ  ُِٗٗعمل مديران للمركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال )مركز سهيل( من عاـ  -ِ

حٌب تارٱبو، كا٤بركز لو جهوده ٩بيزةه يف الدعوًة إذل اهلل، ذيًكرٍت بالتفصيًل يف مبحث ا٤براكز 
 اإلسبلمية العاملة يف إسبانيا.

ـ، ََُِمنذ  UCAMEالٙباد ا١بمعيات كا٥بيئات اإلسبلمية  فقهيشار ستيعمل م -ّ
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 .حٌب اآلف
 . حٌب اآلفـ  ََِٗمنذ   FEMEلبلٙباد اإلسبلمي األسباين فقهي  شاريعمل مست -ْ

_ ا٤بشاركة يف العديد من ا٤بؤٛبرات احمللية كالدكلية اإلسبلمية كالٍب كاف آخرىا ا٤بؤٛبر الذم ٓ

ـ ككاف عنوانو َُِٕ/ٗ/ُٔاإلسبلمي كالذم أقيم يف كاشنطن بتاريخ  نظمتو رابطة العادل

 )التواصل ا٢بضارم بْب الواليات ا٤بتحدة األمريكية كالعادل اإلسبلمي (  .

للدكتور العديدي من الكتًب كا٤بؤلفاًت كا٤بقاالت الدعوية باللغتْب العربيًة كاإلسبانيًة ، منها  -ٔ

قائق للدكتور ناصر الزىراين إذل اللغة اإلسبانية كذلك مع فريق ترٝبة كتاب السّبة النبوية يف د

 (ُ) الَبٝبة ) د. أ٬بل استوديو ، د. أٞبد أبو سعدة ، د. ٧بمد كماؿ ( .

                                                

 ـ.َُِٕ/ّ/ُٓ-ىػُّْٖ/ٔ/ُٔتاريخ ب مدينة فنخركاليف الدكتور ٧بمد كماؿ مصطفى مقابلة أجراىا الباحث مع   (ُ)
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 أواًل: الدكتور/ علي بن المنتصر الكتاني.
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 أواًل: الدكتور علي بن المنتصر الكتاني:  
 حياتو ونشأتو: -أ

كالده، كناؿ يدٍّ على  دينيةن   تربيةن رّبَّ ـ كقد تُُْٗ/ٗ/ِٕكلدى يف مدينًة فاس يف ا٤بغرب يف 
، كحصل ـُّٕٗبكبل اللغتْب العربية كالفرنسية من مدارس دمشق عاـ وسشهاديت البكالوري

سويسرا أكائل  –ا٥بندسة الكهربائية من معهد البورل تكنيك ٔبامعة لوزاف  على دبلوـً 
شهر، كدٌرس فَبة يف ا٤بدرسة أ و يف لوزاف يف الطاقة النوكية ٤بدة ستةً ، مث تابع دراستى ـُّٖٗعاـ

من  ،يف الطاقة كحصل على شهادة الدكتوراه متخصصان  - ا٤بغرب -احملمدية للمهندسْب بالرباط 
 (ُ)ـ.ُّٖٓالواليات ا٤بتحدة األمّبكية عاـ  -كالية بنسلفانيا  -جي ٗبدينة بيتسربغجامعة كارني

ـى يف -علي بن ا٤بنتصر الكتاين  -ييعتربي الدكتور   مؤسسى علًم األقليات ا٤بسلمة، حيثي قا
عاـ للمسلمْب يف أكركبا كأمريكا باسم رابطة العادل اإلسبلمي، كفلسف لعلم  ٔبردو  ـُّٕٗعاـ 

أٮبها: ا٤بسلموف يف أكركبا كأمريكا، كاألقليات اإلسبلمية  ،من كتبوعددو األقليات اإلسبلمية يف 
رجع ا٤ب أىمٍّ اف من كآخر ٨بتصر باللغة العربية، ككبل الكتابْب يعترب  يف العادل اليـو باللغة اإل٪بليزية

ككافى لو الفضلي يف إدخاًؿ اإلسبلـ إذل عدًة مناطق يف العادل دل يوجد فيها، مثل يف باُّما، 
نيوزلندا أك مناطق فيًقدى منها مثل إسبانيا، حيث ساىم يف تنظيم كدعم النشاط اإلسبلمي فيها 

 (ِ)ـ.َُٖٗـ كقد تكثف ىذا النشاط منذ عاـ ُّٕٗمنذ عاـ 
  

                                                

 ػ.ى -ا٤بسلموف يف أكركبا كأمريكا، الدكتور علي ا٤بنتصر الكتاين، ص د   (ُ)
 .م -مرجع سابق، ص ط   (ِ)
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 أعمالو الدعوية:  -ب
يف الدعوًة إذل اهلًل يف إسبانيا بكلٍّ ما أكيت من جيٍهدو، حيثي  -الكتاين  -تهدى الدكتور اج

سخرى قلمىو ككقتو كنفسو لنشر اإلسبلـ كتنظيم أحواؿ ا٤بسلمْب يف إسبانيا، كمن ىذه ا١بهود ما 
 يلي: 

رطبة عىًملى على اسَبجاًع مسجًد أيب عثماف الشهّب بقرطبة، حيثي طلبى من عيمدًة ق -ُ
مساندةى ا٤بسلمْب يف اسَبجاع ىذا ا٤بسجد، كبعدى ٧باكالتو مضنيةو مت منح  كونزالز خوليو انغيتا

ـ كٛبت صبلة َُٖٗ/ُِ/ِٔا٤بسلمْب ا٤بسجد بشرط ترميمو، كمت استبلميو يف صباح ا١بمعة 
 ا١بمعة فيو.

عية قرطبة أسس عددان من ا١بمعياًت كا٤براكز اإلسبلمية يف إقليم األندلس منها: ٝب -ِ
اإلسبلمية، كأسس ا١بماعة اإلسبلمية يف األندلس، كقاـ بتأسيس فركعو ٥با يف عددو من ا٤بدًف يف 

 قرطبة كملقا كغّبىا.
ـ، ككل ها ُٖٔٗـ ك ُٖٓٗـ ك ُْٖٗأقاـ عدةى مؤٛبرات إسبلمية خبلؿ األعواـ  -ّ

 إقليم األندلس كجزر توضحي رسالةى اإلسبلـ كقيمو العظيمة، كما قاـ بعدًة جوالتو دعوية يف
 ا٣بالدات كمدينٍب سبتة كمليلة.

ـى بتأليف عددو من الكتًب الٍب تتحدث عن  -ْ ، لقومية األندلسية اإلسبلمية ا٢بديثةا قا
يف عدة مؤلفات كعن كاقعها ككجوب عودهتا إذل اإلسبلـ بعد قركف من اضطهاد النصارل كذلك 

جذكرىا   الصحوة اإلسبلمية يف األندلس اليـوكتاب: اإلسبلـ يف األندلس، ك منها كتاب:انبعاث 
 كمسارىا. 

 -قاـ بتأسيًس أكؿ جامعةو إسبلمية يف أكركبا الغربية منذي سقوط غرناطة، كىي جامعة  -ٓ
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 (ُ)كمقرىا يف قرطبة كعْب رئيسان ٥با. –ابن رشد اإلسبلمية 
 وفاتو:  -ج

 (ِ)ـ. ََُِ/ْ/َُيف ظركؼ غامضو يف قرطبة يف  -رٞبو اهلل  -تويف 
 ثانيا:  الدكتور سعود بن عبد اهلل الغديان: 

 حياتو ونشأتو:  -أ
على درجة الدكتوراه من ا٤بعهًد العارل للقضاًء ٔبامعة  -سعود الغدياف  -حصلى الدكتوري 

ىػ، كقد تنقلى يف عددو من الوظائف َُْٔاإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض يف عاـ 
لشؤكف اإلسبلمية، مث انتقل إذل رابطًة العادل اإلسبلمي، حيثي متَّ تعيينيو رئيسان الدعوية يف كزارة ا

 ـ كال يزاؿ يرأسو حٌب تارٱبو.ََِٕ-ىػ ُِْٕللمركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد يف عاـ 
 أعمالو الدعوية:  -ب

لو استضافةي الدعاًة كالعلماء من العادل اإلسبلمي؛ إللقاًء ٧باضراتو كندكات بشك -ُ
 دكرم كمستمر يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد.

إقامةي ا٤بؤٛبراًت الدعوية كمن أبرزىا: مؤٛبر )اإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة( كالذم  -ِ
ىػ كالذم كاف من ٜبرتو إسبلـي عددو من اإلسباف تأثران ُّْٔ/ٖ/َِ-ُٖأيقيم خبلؿ الفَبة من 

 ُّذا ا٤بؤٛبر.
الكتب الدعوية كالنشرات التعريفية كا٤بصاحف باللغة اإلسبانية للمركز متابعةي طباعًة  -ّ

 حٌب يتم توزيعها على الزائرين كالضيوًؼ.

                                                

 ؾ. -ا٤بسلموف يف أكركبا كأمريكا، الدكتور علي ا٤بنتصر الكتاين، ص م   (ُ)
 مرجع سابق، ص ف.  (ِ)
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 خدمة ا١باليًة ا٤بسلمة يف إسبانيا كتسهيل ما يعوقهم ألداًء مناسًك ا٢بجٍّ كالعمرًة. -ْ
مثل ا٤بركًز الثقايف ضم  مراكز إسبلمية كمساجد  يف إسبانيا لرابطة العادل اإلسبلمي ،  -ٓ

اإلسبلمي يف ملقا، كا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال حٌب تقوـى بدكرىا الدعوم على أكمًل 
 كجوو.

ـ يف جزر الكنارم؛ إلقامة مركز َََْللمسلمْب مساحاهتا  على أرضو ا٢بصوؿي  -ٔ
 م.إسبلمي كمسجد، كذلك بعدى ٨باطباتو استمرت لعدة سنوات مع بلدية جزر الكنار 

طن من  َُِدعمي مساجد مدريد ٗبا يتيسر من فرش للمساجد، كما مت توزيع  -ٕ
ىػ، إضافة إذل ُّْٕالتمور على مساجد مدريد، ككجبات إفطار للصائمْب خبلؿ شهر رمضاف 

 كجبة يوميان لئلفطار يف ا٤بركز . ََٕ
ادم أك دعم ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا على حسب االستطاعة، سواء كاف دعم م -ٖ

 (ُ)دعم با٤بطبوعات كالكتب كا٤بصاحف كالفرش للمساجد.
 ثالثاً:  الدكتور عالء بن محمد سعيد: 

 حياتو ونشأتو:  -أ
على درجة الدكتوراه يف الدعوًة كالثقافة اإلسبلمية من   -عبلء سعيد  -حصل الدكتور 

يف إسبانيا إمامان  ـ، كقد بدأ العملى ََِْكليًة أصوؿ الدين كالدعوة ٔبامعة األزىر يف عاـ 
ـ مث انتقل إذل مدينة ملبونة إمامان كخطيبان مث انتقل ََِّللجامًع الكبّب يف مدينة بلنسية يف عاـ 

بعد ذلك إذل مدينة لوقركنيو إمامان كخطيبان با٤بركز اإلسبلمي الفردكس بلوقركنيو مشاؿ إسبانيا، كال 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِّد بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سعود الغدياف يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ
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 يزاؿ فيو حٌب كقتنا ا٢باضر.
 أعمالو الدعوية:  -ب

يرأسي الدكتور االٙباد اإلسبلمي لؤلئمًة كا٤برشدين يف إسبانيا، كرئيس ا٥بيئة اإلسبانية  -ٔ
للقرآف الكرًن، كعضو يف عدد من ا٤بنظمات اإلسبلمية مثل منظمة النصرة العا٤بية كرابطة علماء 

 السنة.
كرةي )أسًس قاـ بالعديًد من الدكراًت لؤلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا كيف أكركبا منها: د -ِ

التعريف باإلسبلـ لغّب ا٤بسلمْب يف أكركبا( كمنها: دكرة )تنشيط العمل ا٤بسجدم( كمنها: دكرة 
 )فن اإلعداد كاإللقاء ا٤بتميز، دكر تدريبية يف فن ا٣بطابة( كمنها: دكرة )العقيدة كا٥بوية(.

للمراكز اإلسبلمية ا٤بساٮبةي يف العديًد من الربامج الدعوية مثل: )مشركع قناة ا٥بداية(  -ّ
يف إسبانيا كمشركع: )ا٤بعرؼ اإللكَبكين للتعريف باإلسبلـ(، كمت تنفيذيه مع ا٥بيئًة العا٤بيًة للتعريف 

، كمشركع: )معرض التعريف باإلسبلـ( كمشركع: معرض )التعريف بالنيب   (.-  -باإلسبلـً
 إسبانيا كالٍب منها:ا٤بشاركةي يف العديًد من ا٤بؤٛبراًت اإلسبلمية داخلى كخارج  -ْ
 ـ.ََِٖا٤بؤٛبري العا٤بي للحوار ٗبكة ا٤بكرمة  -أ

 ـ.َُُِ -ىػ ُِّْا٤بؤٛبري العا٤بي لبحًث ظاىرًة التكفّب يف ا٤بدينة ا٤بنورة  -ب
 مؤٛبري دكًر األئمة كا٣بطباء يف تعزيًز الوحدًة الوطنية بالكويت. -ج
 القرآنية بأكركبا، يف مدريد.مؤٛبري تطويًر ا٤بناىج الَببوية للمؤسسات  -د
توزيعي القرآًف الكرًن كالكتًب الدعوية باللغة اإلسبانية كالٍب ترد إذل اٙباد األئمة  -ٓ

كا٤برشدين من ا٤بؤسساًت الدعوية يف مصرى كالسعودية كالكويت، فيتم  توزيعها على ا٤براكز 
 اإلسبلمية يف إسبانيا.
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رسوؿ  -  -ة كالٍب منها: )٧بمد رسوؿ اهلل تأليفي العديًد من ا٤بؤلفات الدعوي -ٔ
اإلنسانية(، كمت طباعتيو إذل اللغة اإلسبانية، كمنها: )ا٤بؤسسات اإلسبلمية يف إسبانيا كدكرىا يف 

 (ُ)مواجهة األزمة االقتصادية(، كمنها: )رسائل من شهر الصياـ(، كمنها: )حوار الثقافات(.
 

 

                                                

 مقر االٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين يف مدينة لوقركنيو بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور عبلء سعيد  يف  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٗ-ىػُّْٖ/ٓ/َُ
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 الَمبَحُث األوَُّل:
 موضوعاُت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا

 تمهيد: 
ـي بَبتيًب موضوعاهتا الٍب سوؼ تطرح على   إفَّ ًمٍن أىمٍّ أسباًب ٪باًح الدعوًة إذل اهلًل ىو االىتما

األنبياًء يف دعوهًتم على مىرٍّ ا٤بدعو كاالبتداء باألىمٍّ مث ا٤بهم؛ لذا كانت أٌكؿي أكلويات الرسًل ك 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱالتاريخ ىو البدءي بالدعوًة إذل التوحيًد كما قاؿ تعاذل : 

 (ُ).َّ يبىب نب  مب زب رب يئ
ـي الشوكاين: )  كيف ىذه اآلية التصريح بأف اهلل أمر ٝبيع عباده بعبادتو، كاجتناب قاؿ اإلما

 (ِ)(.الشيطاف ككل ما يدعو إذل الضبلؿ
يف دعوتًو حيثي مكثى يف مكةى يدعو الناس ثبلثى عشرة  -  -كعلى ىذا سار نبينيا ٧بمد  

سنة؛ من أجًل العقيدة كالتوحيد كإخبلص العبادة هلل، بل إفَّ ىذه كانت كصيتو ٤بن أرسلو يدعو 
 .-رضواف اهلل عليهم  -من أصحابو 

أىل كتاب، فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو  إنك تقدـ على قوـً ) -  -فقد قاؿ ٤بعاذ بن جبل  
يف يومهم كليلتهم،  صلواتو  قد فرض عليهم ٟبسى  اهللى  ، فأخربىم أفَّ اهلل، فإذا عرفوا اهللى  عبادةى 

هم، فإذا أطاعوا ُّا، على فقرائً  من أموا٥بم كتردي  عليهم زكاةن  اهلل فرضى  فإذا فعلوا، فأخربىم أفَّ 
 (ّ)(.سمنهم كتوؽ كرائم أمواؿ النا ذٍ فخي 

فكلما كانٍت موضوعاتي الدعوة قائمةن على ىذه األكلوياًت، البدءي بتعليم ا٤بدعوين العقيدة 
الصحيحة مث األحكاـ الشرعية للصبلة كالزكاة كالصياـ كا٢بج، مث التأكيد على موضوعاًت 

                                                

 .ّٔسورة النحل، آية   (ُ)
 دمشق،  -الناشر: دار ابن كثّب، دار الكلم الطيب ، ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل الشوكاين ،فتح القدير  (ِ)

 .ُّٗ/ّ، ص ىػُُْْ -الطبعة: األكذل ، بّبكت      
 .ُُٗ/ِ، ص ُْٖٓصحيح البخارم،باب )ال تؤخذ كرائم أمواؿ الناس يف الصدقة(، كتاب الزكاة، حديث رقم   (ّ)
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ر، األخبلؽ ا٢بسنة من حيسًن خلق، كصدؽ، كأمانة، كصرب، كاف تأثّبي الدعوًة على ا٤بدعو أكث
 أقرب. -بإذف اهلل  -ك٪باح ىذه الدعوة 

 
 

 



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٚ 

 المطلب األول:
 موضوعات العقيدة اإلسالمية:

 أواًل:  تعريف العقيدة: 
مأخوذة ًمنى العقًد كىو: الربطي كاإلبراـ كاإلحكاـ كالتوثق، كجاء يف لساف  العقيدُة لغًة: 

،  (ُ)العرب: )العقدي نقيضي ا٢بلٍّ، عقده يعقده عقدان، كمنو قولو تعاذل: )كالذين عقدت أٲبانكم(
ء .كما عقد اإلنسافي عليو قلبىو جازمان بو؛ فهو عقيدة، سوا(ِ)(كالبيع كالعهد فانعقدى  ا٢ببلى  كعقدتي 

 كاف حقان، أـ باطبلن.
: ىي اإلٲبافي ا١باـز الذم ال يتطرؽ إليو شكه لدل معتقًده، وتعريُف العقيدِة في االصطالح

كٯببي أف يكوفى مطابقان للواقع، ال يقبل شكان كال ظنا؛ فإٍف دل يصٍل العلمي إذل درجًة اليقْب ا١باـز 
و قلبيو.ال ييسمى عقيدةن،ك٠بيي عقيدة؛ ألف اإلنسافى يعقدي علي

(ّ) 
و كصفاتو، اهلل تعاذل كأيلوىيتو كأى٠بائً  بربوبيةً ا١باـز ي  اإًلٲبافي  وأما تعريُف العقيدِة اإلسالمية فهي: 

كمبلئكتو، ككتبو، كرسلو، كاليـو اآلخر، كالقدر خّبه كشره، كسائر ما ثػىبىتى من أيمور الغيب، 
كأصوؿ الدٍّين، كما أىٝبع عليو السَّلف الصَّاحل، كالتسليم التاـ هلل تعاذل يف األىمر، كا٢بكم، 

 (ْ).- كسلم آلوصلى اهلل عليو كعلى  -كالطاعة، كاالتباع لرسولو 
فَّ للعقيدةى اإلسبلميةى أ٠باءه أخرل مرادفة ٥با كتدؿ عليها، منها : التوحيد، كأصوؿ كما أ

 الدين، كالشريعة،  كاإلٲباف.

                                                

 .ّّسورة النساء، آية   (ُ)
 .ِٕٗ-ِٔٗ/ ّص ،٧بمد بن مكـر بن على، ابن منظور األنصارم، ساف العربل  (ِ)
الناشر: كزارة الشؤكف ، عبد اهلل بن عبد ا٢بميد األثرم، ماعة(الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أىل السنة كا١ب (ّ)

 .ِْ، ص ىػُِِْلطبعة: األكذل، ا ا٤بملكة العربية السعودية -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 
 .ِْمرجع سابق، ص   (ْ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٓ 

 ثانياً:  مكانُة العقيدِة: 
تػيعىد  العقيدةي كا٤بوضوعات ا٤بتعلقة ُّا من الركائًز الٍب سعى اإلسبلـي إذل تأسيًسها يف نفوًس 

اإلنساًف على أساسو قوم، فتأيت باقي شرائع اإلسبلـ بعدىا، فتستسلم  ا٤بدعوين؛ حٌب يػيقىٌوـى بناءى 
 النفسي منقادةن ألمر اهلل، كقد ٘بلت مكانةي العقيدة من عدًة جوانب: 

أنَّ القرآَن الكريم كانْت أغلُب آياتو في تقرير العقيدِة وموضوعاتها والتحذير من كلّْ  -ٔ
 ما ينافيها: 

كفيها األمر بإنذار الناس من الشرًؾ  -  -فقٍد كافى من أكائًل اآليات الٍب أينزلٍت على النيب 
كاألمر بعبادة اهلل كحده، كبتعظيم اهلل كالتطهّب من اآلثاـ، كىجر الشرؾ كعبادة األكثاف،قاؿ 

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱتعاذل : 
 (ُ). َّ مج

ا٤بكي يف التأكيًد على العقيدًة كإفراد اهلل بالعبادة، كذكر قصص  كاستمر القرآفي طواؿى العهدً 
األنبياء كأمرىم أقوامهم بتوحيد اهلل كترؾ الشرؾ كعبادة األصناـ، كحٌب يف العهًد ا٤بدين كافى تقريري 

 العقيدًة حاضران يف آيات القرآف إما بشكلو مباشرو أك غّب مباشرو.
 إليو األنبياُء والرسُل في دعوتِهم:  كانْت العقيدُة ىي أوُل ما يدعو  -ٕ

لقد كانٍت العقيدةي ىي صميمي دعوًة األنبياًء كالرسل  ألقوامهم، مهما طالت سنْبي دعوهًتم ٥بم، 
 مئ زئ رئ ٱُّٱفقد كاف ما يدعوف إليو ىو توحيدي اهلل كإفراده بالعبادة  كما قاؿ تعاذل : 

، قاؿ ابن كثّب: (ِ) َّ يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
إذل عبادة اهلل، ف ككلهم يدعو  من الناس كطائفة رسوالن  أم: يف كل قرفو  كل أمة رسوالن   كبعث يف)

                                                

 .، ٓ -ُسورة ا٤بدثر، آية   (ُ)
 .ّٔسورة النحل، آية   (ِ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٔ 

 إذل الناسً  رسلي عن عبادة ما سواه: }أف اعبدكا اهلل كاجتنبوا الطاغوت{ فلم يزؿ تعاذل يي وف كينه
الشرؾ يف بِب آدـ، يف قـو نوح الذين أرسل إليهم نوح، ككاف أكؿ  حدثى  بذلك، منذي  الرسلى 

 و اإلنسي دعوتى  بقتٍ الذم طى  -  -سوؿ بعثو اهلل إذل أىل األرض إذل أف ختمهم ٗبحمد ر 
كا٤بغارب، ككلهم كما قاؿ اهلل تعاذل: }كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال  يف ا٤بشارؽً  كا١بني 

 (ُ).نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدكف{
 كان ُجلُّها لتقريِر موضوعاِت العقيدِة:  -  -دعوُة النبي  -ٖ

كانٍت مدةي دعوًة النيب  ثبلثا كعشرين سنة منها ثبلثي عشرة سنةو كانت يف  -  -حيث ي
العهد ا٤بكي، أغلبها كانت لتقرير موضوعاًت العقيدة كتوحيًد اهلل كإفراده بالعبادة كنبذ الشرًؾ 

 كعبادًة األكثاًف.
ٍت الدعوةي للعقيدة حاضرةن، حيث إفَّ ا١بهادى كافى لدعوًة الناًس كحٌب يف العهًد ا٤بدين كان

 إذل عقيدًة التوحيد، ككانت ٦بادلتيو لليهود كالنصارل كالتصدم لشبهاهتم ككذلك ا٤بنافقْب.
 إنَّ الخلَل في العقيدِة يؤدي إلى خسراِن الدنيا واآلخرِة:  -ٗ

 ُّٱأمَّ ذنبو يقَبفو العبدي إال الشرؾ بو قاؿ تعاذل : فإفَّ اهللى سبحانىو كتعاذل قد أخرب أنو قد يغفر 

 خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 (ِ). َّ حج  مث هت مت

 مب ُّٱٱ -  -بل إفَّ الشرؾى سببه لردٍّ العمًل الصاحل حٌب كلو كافى ذلك العمل من النَّيب  
 مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب

 (ُ).ٱ َّ جس مخ جخ

                                                

 .َٕٓ/ْص  ،تفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب  (ُ)
 .ْٖسورة النساء، آية   (ِ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٕٔٛ 

 ثالثاً: موضوعات العقيدة التي يتناولها الدعاة في إسبانيا: 
 موضوعات العقيدة التي تتعلق بغير المسلمين: -ٔ

٤با كافى األصلي يف اَّتمًع اإلسباين أف ديانتىو ىي الديانةي  النصرانيةي؛ لذا كانٍت موضوعاتي 
هي  العقيدًة الٍب تتحدث إذل غّب ا٤بسلمْب تدعوىم إذل الدخوًؿ يف اإلسبلـ كاإلٲباف باهلل كحدى

فنيًد عقيدة كرسلو ككتبو كاليـو اآلخر كالقدر خّبه كشره، كما كانت ا٤بوضوعاتي تتطرؽي إذل ت
 التثليث الٍب يعتقدىا النصارل، كتفصيل ذلك كاآليت: 

 تحقيق اإليمان باهلل وحده: -أ
 تعريُف اإليماِن باهلِل:

للكوف كلو، كأنو  كحده، ا٤بدبري  كمليكو، كأنو ا٣بالقي  شيءو  كلٍّ   ربَّ  اهللى  بأفَّ  ا١بازـي  االعتقادي : كىو
،  كعبادتو باطلة سواه فهو باطله  معبودو  كلَّ   كأفَّ ىو الذم يستحق العبادة كحده، ال شريك لو، 

 خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱكما قاؿ تعاذل : 
 بصفاتً  و سبحانو متصفه ، كأنَّ (ِ)  َّ  مح جح مج حج مث هت مت
كعيب، كىذا ىو التوحيد بأنواعو الثبلثة: توحيد  نقصو  عن كلٍّ  كنعوت ا١ببلؿ، منزهه الكماؿ ً 

 (ّ)الربوبية، كتوحيد األلوىية، كتوحيد األ٠باء كالصفات.
 كُّذا يتضمن اإلٲباف باهلل أربعة أمور:

 اإليمان بوجود اهلل:  -ٔ

                                                                                                                                            

 .ٓٔسورة الزمر، آية   (ُ)
 .ِٔسورة ا٢بج، آية   (ِ)
 –دار ابن ا١بوزم، صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف، إلرشاد إذل صحيح االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإل٢بادا  (ّ)

 . ِٕ، ص ـُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة: الرابعة الرياض، 



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٖٔٛ 

ًة، فىأىبػىوىاهي مىا ًمٍن مىٍوليودو ًإال ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرى فوجودي اهلل قد دلٍت عليو الفطرةي كما يف ا٢بديث )
، ككذلك دؿَّ عليو العقلي فهذا الكوف كلو ٗبا فيو من (ُ)(يػيهىوٍّدىانًًو، أىٍك يػينىصٍّرىانًًو، أىٍك ٲبيىجٍّسىانًوً 

 يي ُّٱٱ٠باكات كأرضْب ك٨بلوقات ال ٲبكن أف ٚبىٍليقى نفسىها أك تكوف خيًلقىٍت صدفةن، قاؿ تعاذل: 
 رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
}أىـٍ خيًلقيوا ًمٍن غىٍّبً شىٍيءو أىـٍ ىيمي ، قاؿ الشيخ ابن سعدم يف تفسّب قولو تعاذل: (ِ) َّ زب

 ال ٲبكنهم فيو إال التسليم للحق، أك ا٣بركج عن موجبً  عليهم، بأمرو  ا٣بٍىالًقيوفى{ كىذا استدالؿه 
 أفَّ  اهلل، مكذبوف لرسولو، كذلك مستلـز إلنكارً  العقل كالدين، كبياف ذلك: أهنم منكركف لتوحيدً 

 هم.خلقى  اهللى 
 :أمورو  ثبلثةً  ال ٱبلو من أحدً  األمرى  أفَّ  ،رعً مع الشَّ  يف العقلً  كقد تقررى 

، كىذا وجدو كال مي  خلقهم، بل كجدكا من غّب إٯبادو  أم: ال خالقى  شيءو  قوا من غّبً لً إما أهنم خي 
 هم.صور أف يوجدكا أنفسى نفسهم، كىذا أيضا ٧باؿ، فإنو ال يتي أـ ىم ا٣بالقوف أل، احملاؿ عْبي 

الذم خلقهم، كإذا  اهللى  أفَّ كىو: الثالث  القسمي  استحالتهما، تعْبى  ىذاف األمراف، كبافى  فإذا بطلى 
كحده، الذم ال تنبغي العبادة كال تصلح إال لو  تعاذل ىو ا٤بعبودي  اهللى  أفَّ  مى لً تعْب ذلك، عي 

 (ّ)تعاذل.

  

                                                

أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب ا١بنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات ىل يصلى عليو، كىل يعرض على الصيب   (ُ)
، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب القدر، باب معُب كل مولود يولد على الفطرة ْٗ/ِ، ص ُّٖٓاإلسبلـ، رقم 

 .َِْٕ/ْ، ص ِٖٓٔم كحكم موت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ ا٤بسلمْب، رق
 .ّٔ-ّٓسورة الطور، آية   (ِ)
: عبد الرٞبن بن معبل ٙبقيق عبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل السعدم،، تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بناف (ّ)

 .ُٖٔ، ص ـَََِ-ىػ َُِْلطبعة: األكذل الرياض،ا –الناشر: مؤسسة الرسالة، اللوٰبق



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٗ 

 : الربوبيةِ  توحيدُ   -ٕ
، احمليي، ا٤بميت، كىو الرزاؽ، ذك القوة، ا٣بالق للعادل، كىو ا٤بدبري  هي كحدى  اهللى  بأفَّ  اإلقراري  كىو 

ٱقاؿ تعاذل : من األمم؛ كما فيو أحده  ينازعي  ، ال يكادي ةيف الفطر  مرتكز كاإلقرار ُّذا النوعً ، ا٤بتْب

 (ُ). َّ مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ

 
 توحيُد األلوىية:  -ٖ
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٹٱٹٱكما ،  اهلل تعاذل ٔبميع أنواع العبادة ىو إفرادي ك 

، كالزكاة، كالصياـ، كا٢بج، كصدؽ ٥با أنواع كثّبة: فالصبلةي  كالعبادةي ، (ِ)ٱَّيئ ىئ
ا٢بديث، كأداء األمانة، كبر الوالدين، كصلة األرحاـ، كالوفاء بالعهود، كاألمر با٤بعركؼ، كالنهي 

كا٤بساكْب كابن السبيل كالدعاء،  األيتاـكا٤بنافقْب، كاإلحساف إذل كجهاد الكفار عن ا٤بنكر، 
 كغّبىا. كالذكر، كالقراءة

 ال ٯبوز صٍرفيها إال هلًل، كال التقرب ُّا إال إذل الًلو سبحانىوي كتعاذل. فكل  ىذًه العباداتً 
 توحيُد األسماِء والصفاِت:  -ٗ

كال  ٙبريفو  كنعوت جبللو؛ من غّبً  كمالوً   ما تدؿ عليو من صفاتً  كاعتقادً  أ٠بائوً  إثباتً كذلك ب
 جي يه ىهمه جه ين ٱُّٱ، كما قاؿ تعاذل : (ّ)كال ٛبثيل تكييفو  ، كمن غّبً تعطيلو 

 (ْ). َّخي حي

                                                

 .ٕٖسورة الزخرؼ، آية   (ُ)
 .ٔٓورة الذاريات، آية س  (ِ)
 . ُْٔ، ص صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل الفوزاف، إلرشاد إذل صحيح االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإل٢بادا  (ّ)
 .ُُالشورل، آية سورة   (ْ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛ٘ 

لىٍيسى كىًمٍثًلًو شىٍيءه قاؿ ابن قتيبة: أم: ليس كىهيوى شيء، كالعرب )قولو تعاذل: قاؿ ابن ا١بوزم  
تيقيم ا٤بًٍثلى ميقاـ النػٍَّفس، فتقوؿ: ًمٍثلي ال ييقاؿ لو ىذا، أم: أنا ال ييقاؿ رل ىذا. كقاؿ الزجاج: 

 (ُ)(.الكاؼ مؤكٍّدة كا٤بعُب: ليس ًمثٍػلىو شيءه 
كيف إسبانيا ٪بدي أفَّ الدعاةى كاألئمة كا٣بطباء يهتموف ٗبوضوًع التوحيًد كٙبقيًق اإلٲباًف باهلًل كحده 
عز كجل كذلك عندى دعوًة اإلسباف، حيثي تتاحي الفرصةي للدعاًة يف ا٤براكز اإلسبلمية عند زيارًة 

اإلسبلمية كذلك من ضمن النشاط طبلًب ا٤بدارس كا١بامعات كالكليات اإلسبانية للمراكز 
 ا٤بدرسي.

: )يستقبل ا٤بركزي بشكلو -سعود الغدياف رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد -يقوؿ الدكتور 
دكرم طبلب ا٤بدارس كالكليات اإلسبانية ككذلك كفود السياح كذلك بعد أفَّ أضافٍت بلديةي 

السياحية ٤بدينة مدريد، كيتٌم عرض اإلسبلـ ٥بم،  مدريدو ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي من ضمن ا٤بعادل
 (ِ)كإعبلمهم بوجوب اإلٲباف باهلل كحده ال شريك لو كاإلٲباف بالرسل ٝبيعهم(.

 تحقيُق اإليماِن بالّرسِل: -ب
٤با كاف الرسلي ىم ا٤ببلغْبى عن الًلو سبحانىو كتعاذل إذل أقواًمهم، كىم من أينزلت عليهم الشرائعي 

من أركاًف اإلٲباف،  ُّم كتصدقيهم فيما جاؤكا بو اإلٲبافي كتب ا٤بقدسة؛ لذا كاف السماكية كال
.  كمبانيو العظاـً

 تعريُف اإليماِن بالرُّسِل:
غوا ، كقد بلَّ هم كاإلقرار بنبوهتم، كأهنم صادقوف فيما أخربكا بو عن اهللً برسالتً  التصديقي ىو: 

 و.جهلى  أحده  الرساالت، كبينوا للناس ما ال يسعي 
                                                

دار الكتاب ، : عبد الرزاؽ ا٤بهدمٙبقيق م،ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي ا١بوز ، زاد ا٤بسّب يف علم التفسّب (ُ)
 .ُٔ/ ْ، صىػ ُِِْ -الطبعة: األكذل ، بّبكت –العريب 

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓد بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سعود الغدياف  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٙ 

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱقاؿ تعاذل: 
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب
 (ُ).ٱَّ ىفيث  ىث نث مث

 بكفرً  كٗببلئكتو ككتبو، كحكمى  -سبحانو  -بالرسل باإلٲباف بو  اإلٲبافى  اهللي  قرفى  ففي ىذه اآلياتً 
 (ِ).ببعضو  ككفرى  ببعضو  كرسلو؛ فآمنى  ؽ بْب اهللً من فرَّ 

 ويتضمُن اإليماُن بهم ما يلي: 
 :وجلَّ  عزَّ  اهللِ  من عندِ ىو جاءوا بو  أن مابنبوتهم و  التصديقُ   -ٔ

٩با يتضمنيو اإلٲبافي بالرسل ىو التصديقي ا١باـز الذم ال ٱبالطو شكٌّ كال ريبه بنبوهتم، كأفَّ ما 
 يل ىل مل خل ُّٱٱأنزؿ عليهم ىو من عند اهلًل سبحانو كتعاذل، كما قاؿ تعاذل: 

هم  بالرسل فإنو يتضمن تصديقي  أما اإلٲبافي قاؿ ابن عثيمْب:  )، (ّ)ٱَّ ممخم حم جم
 (ْ)(.عنهم ىم ٗبا أخربكا بو، إذا صحَّ هم من أك٥بم إذل آخرً كلي 

 هم:ىم وتعظيمُ توقيرُ  -ٕ

  خص حص مس ُّٱٱٱٯببي على ا٤بسلم إجبلؿى الرسًل كاحَبامىهم كتعظيمهم كما قاؿ تعاذل :
عبد الرٞبن بن  الشيخ  قاؿ ،(ٓ) َّ مظ حط مض خض حضجض مص
وه، كتقوموا كتوقركه أم: تعظموه ك٘بل   -  -}كىتػيعىزٍّريكهي كىتػيوىقػٍّريكهي{ أم: تعزركا الرسوؿ سعدم:  

العظيمة برقابكم، }كىتيسىبٍّحيوهي{ أم: تسبحوا هلل }بيٍكرىةن كىأىًصيبل{ أكؿ  ٕبقوقو، كما كانت لو ا٤بنةي 

                                                

 . ُُٓ-َُٓ سورة النساء، آية   (ُ)
 . ُٕٕ، ص صاحل بن فوزاف الفوزاف، إلرشاد إذل صحيح االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإل٢باداانظر:   (ِ)
 .ُٗسورة ا٢بديد، آية   (ّ)
الطبعة: األكذل،  ر الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب،دا، ا٢بديد –تفسّب ا٢بجرات  (ْ)

 .ّٖٗ، ص ـََِْ -ىػ ُِْٓ
 .ٗتح، آية سورة الف (ٓ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٚ 

ا٢بق ا٤بشَبؾ بْب اهلل كبْب رسولو، كىو اإلٲباف ُّما،  يف ىذه اآليةً  النهار كآخره، فذكر اهللي 
أك  بالرسوؿ، كىو التعزير كالتوقّب، كا٤بختص باهلل، كىو التسبيح لو كالتقديس بصبلةو  كا٤بختص  

 (ُ)(.غّبىا
 عهم:بشرائِ  العملِ  وجوبُ  -3

 و كلَّ الٍب نسخت شريعتي  -  -لنبيها، كال ٱبفى أف ذلك قبل بعثة نبينا  أمةو  كلٍّ   كذلك يف حقٍّ 
  --النيب إال بشريعةً  بشرائعهم فإننا ال يلزمنا العملى  كأما العملي ، قاؿ ابن عثيمْب )شريعةو 

 نب مب زب ُّٱ تعاذل: ، لقوؿ اهللخت ُّذه الشريعةً سً ها ني السابقة كلَّ  الشرائعى  كذلك ألفَّ 

 (ّ()ِ).ٱَّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب

 

كيف إسبانيا ٪بدي أفَّ الدعاةى كاألئمة كا٣بطباء يتطرقوف إذل اإلٲباًف بالر سًل كتوضيح أفَّ ذلك من 
أركاًف اإلسبلـ، حيث تيتاحي الفرصةي للدعاة يف ا٤براكز اإلسبلمية عنٌد توجيًو دعوةو ٥بم من قبل 

كالكليات اإلسبانية  بعض ا٤بدارس كالكليات لزيارهتا، كعندى زيارًة طبلًب ا٤بدارس كا١بامعات
 للمراكًز اإلسبلمية. 

مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي  -سامي ا٤بشتاكم  -يقوؿ الدكتور 
: )إنَّوي خبلؿى احملاضرات الٍب يلقيها سواءن يف ا١بامعاًت اإلسبانية أك الندكات يكوفي -يف مدريد

نبياء، ككذلك دحضي عقيدًة التثليث، كلكن بشكلو غًّب ىناؾ تطرؽه لعقيدًة اإلسبلـ يف األ
 (ْ)مباشرو، كذلك بتوضيًح موقًف اإلسبلـ بأفَّ اهللى كاحده ال شريكى لو سبحانىو كتعاذل(.

                                                

 .ُٕٗص  عبد الرٞبن السعدم،، تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بناف (ُ)
 .ّسورة ا٤بائدة، آية  (ِ)
 .ّٖٗص  ٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب،، ا٢بديد –(تفسّب ا٢بجرات ّ)
د بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري  (ْ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٔٛٛ 

 دحُض عقيدِة التثليِث:  -ج
٤با كافى اَّتمعي اإلسباين الغالبيةى العظمى منو ىم نصارل؛ لذا كافى موضوعي إبطاًؿ كتفنيًد عقيد 

 لتثليث حاضرةن يف ا٤بوضوعاًت الدعوية عند مناقشًة النصارل كالتحدًث معهم.ا
 عقيدُة التثليِث: 

باألقانيم الثبلثة: األب، االبن، الركح القدس، ٗبا ييسمونو يف زعمهم كحدانية يف النصارل  يؤمني 
ما يرل كما ال  كصانعي  شيءو  كلٍّ   مالكي   األبى ، حيث يعتقدكف أفَّ يف كحدانيةو  ، كتثليثه تثليثو 

 ركحي ادًل، ك العو  الوحيد بكر ا٣ببلئق كلد من أبيو قبلى  كىو االبني ا٤بسيح: أما االبني فهو ، يرل
، كعلى ٞبامةو  على صورةً  يف العمادً   القدس الذم حلَّ يف مرًن لدل البشارة، كعلى ا٤بسيحً 

 (ُ).كالقديسْب بالكنيسةً   اءً ا٤بسيح، الذم ال يزاؿ موجودان، كينزؿ على اآلب صعودً  من بعدى  الرسلً 

 ٱُّٱٱكقد أشارى القرآفي الكرًن إذل فساًد ىذا ا٤بعتقًد كبْب كفرىىم كاستحقاقهم للنار فقاؿ تعاذل :

، قاؿ (ِ)ٱَّمم ام يل ىل  مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث
بذلك كفارىم يف قو٥بم باألقانيم الثبلثة، كىو أقنـو األب،  فقيل: ا٤برادي ابني كثّبو يف تفسّبه )

قاؿ ، مث ا كبّبان إذل االبن، تعاذل اهلل عن قو٥بم علون  كأقنـو االبن، كأقنـو الكلمة ا٤بنبثقة  من األبً 
 ٝبيعً  لو، إلوي  ال شريكى  هي ا، بل ىو كحدى اهلل تعاذل: }كما من إلو إال إلو كاحد{ أم: ليس متعددن 

 (ّ)(.كسائر ا٤بوجوداتً  الكائناتً 
كموضوعي التثليًث ييعتربي من ا٤بواضيع ا٢بساسًة لدل النصارل، لذلك فإفَّ حديثى الدعاًة كا٣بطباًء 
فيو يف إسبانيا يكوف بشكلو غّب مباشرو، حيث يستخدموف األساليبى العقليًة لنقًض ىذًه 

 العقيدًة.
                                                

 .ْٕٓ/ِا٤بوسوعة ا٤بيسرة يف ا٤بذاىب كاألدياف ا٤بعاصرة، الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ص   (ُ)
 .ّٕسورة ا٤بائدة، آية   (ِ)
 .ُٖٓ/ّرآف العظيم، ابن كثّب، ص القتفسّب   (ّ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٛ 

: )كيًجهىٍت -اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا منسق األنشطًة يف -ٝباؿ األطواكي  -يقوؿي الشيخي 
رل دعوةه إللقاء كلمةو يف مدرسةو ثانوية مسيحية، كقد ٙبدثتي للطبلب عن التثليث كلكن بطريقةو 
غّب مباشرةو، ٨باطبان عقو٥بىم فقلت ٥بم: )لو كافى ىناؾ مديراف يف ىذًه ا٤بدرسًة أك ثبلثةو ىل 

و أحياننا تكوف ٜبرةي مثلٍّ ىذه التساؤالت كىذا األسلوب يف يستطيعوف إدارةى ا٤بدرسة ؟  كيؤكد أنَّ 
 (ُ)٨باطبًة عقو٥بم يؤيت بنتيجة إٯبابيةو يف إسبلـً بعًض الطبلًب كحٌب لو تأخر ذلك(.

 موضوعاُت العقيدِة التي تتعلُق بالمسلميِن: -ٕ
عقيدًة لدل من ا٤بوضوعاًت الٍب يهتم ُّا الدعاةي يف إسبانيا، ىو تصحيحي ما ا٫برؼ من ال

 ا٤بسلمْب، ككاف ىذا اال٫براؼي بسبًب ا١بهًل كقلة العلًم كتفصيل ذلك كاآليت: 
يِن: -أ  التحذيُر من البدِع المحدثِة في الدّْ

من ا٤بعلوـً أنو إذا تفشى ا١بهلي يف أمةو كقلَّ العلمي ٪بدى أف البدعى كاال٫برافات يف الدين تكثير  كقد 
ذات  -  -صلى بنا رسوؿ اهلل فقاؿ:) العرباضحدث  عن ذلك كما -  -أخرب النيب 

، فقاؿ قائل: يا ككجلت منها القلوبي  بليغة ذرفت منها العيوفي  مث أقبل علينا فوعظنا موعظةن  ،يـو
أكصيكم بتقول اهلل كالسمع » :مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقاؿ ىذه موعظةن  اهلل كأفَّ  رسوؿى 

، فعليكم بسنٍب كثّبان   من يعش منكم بعدم فسّبل اختبلفان ا، فإنو ا حبشين عبدن  كالطاعة، كإفَّ 
، ، كإياكم ك٧بدثات األمورً كسنة ا٣بلفاء ا٤بهديْب الراشدين، ٛبسكوا ُّا كعضوا عليها بالنواجذً 

 (ِ).« ضبللةو  بدعةو  بدعة، ككل   ٧بدثةو  كلَّ   فإفَّ 
بالعلـو ك العبادات إ٭با ا٤بتعلقة ع البد  عامةى  كأعلم أفَّ ) -رٞبو اهلل  -تيميو  اإلسبلـ ابني  قاؿ شيخي 
حيث - صلى اهلل عليو ك سلم -خرب بو النيب الراشدين، كما أى  يف أكاخر خبلفةً  األمةكقع يف 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمي الكاتلوين  بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٝباؿ األطواكي يف مقر اَّلس اإلسبل  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

، كتاب بّبكت –ا٤بكتبة العصرية، صيدا ، : ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميدداككد، ٙبقيقأيب أخرجو أبو داككد، سنن   (ِ)
 ، كصححو األلباين.ََِ/ْ، ص َْٕٔسنة، باب يف لزـك السنة، حديث رقم ال



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٓ 

كثّبان، فعليكم بسنٍب ك سنة ا٣بلفاء الراشدين من اختبلفنا  منكم بعدم فسّبل  يعيشي  نٍ مى : )قاؿ
 (ُ).بعدم(

 تعريُف البدعِة: 
)الًبٍدعىةي( بالكسر: ا٢بىدىثي يف الدين بعدى اإًلٍكمىاًؿ، أك ما اٍستيٍحًدثى بعد قاؿ الفّبكز ابادم ) لغًة:

 نث مث ُّٱ، كتعِب أيضنا االخَباع، ككذلك االبتداء (ِ)(، من األىٍىواًء كاألىٍعماؿً -  -النيبٍّ، 
 (ّ) .َّ  يف ىف يث ىث

احملدث الذم دل يكن عليو الصحابة ىي األمر (فقاؿ:  البدعةاصطبلحان: عرؼ ا١برجاين 
 (ْ)(.كالتابعوف كدل يكن ٩با اقتضاه الدليل الشرعي

كحيثي يغلبي على ا٤بسلمْب القادمْب إذل إسبانيا ا١بهلى؛ ألف أغلبهم من العماًؿ كفيهم نسبةي 
األميًة كبّبة، لذلك يكوف لديهم بعضي البدع ا٤بخالفة للكتاب كالسنة، كلكن الدعاةى كا٣بطباء 

 يقوموف بعمل دركسو لتوعيًة ا٤بسلمْب ُّذه ا٤بخالفات.
مسؤكؿ الشؤكف الدينية يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد  -حساـ خوجو   -يقوؿي الشيخي  

: )يوجد لدينا درسه أسبوعي يف العقيدًة يتناكؿ فيو البدع كقد اخَبنا -كإماـ كخطيب جامع ا٤بركز
( فكاف ىناؾ إقباؿه جيد من لو عنواف: )األقواؿى كاألفعاؿ  الشركية الٍب يقـو ُّا الناسي بغّب علمو

 (ٓ)الناًس يف ا٢بضور(.
  

                                                

 .ّْٓ/٦َُبموع الفتاكل، ابن تيمية، ص   (ُ)
 .َِٕالقاموس احمليط، الفيوز ابادم، ص   (ِ)
 .ٗسورة األحقاؼ، آية   (ّ)
 .ّْالتعريفات، ا١برجاين، ص   (ْ)
-ىػُّْٖ/ْ/ِْمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ   (ٓ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٔ 

  :التحذيُر من لبِس التمائِم والتعويذاتِ  -ب
رقطاء تنظم يف السّب، مث  رزةه خً  التمائممفردىا ٛبيمة، قاؿ الفّبكز ابادم: )تعريُف التمائم لغة: 

 (ُ)(.يف العنقً ُّا يعقد 
كأكثر ما تعلق على الرضيع، كيقاؿ فيها: ، عنو لدفع اآلفاتً  لق على اإًلنسافً ما يعي واصطالحاً: 

كتعويذة، تقوؿ: تعلق عوذة كمعاذة كتعويذة؛ كما تقوؿ:  -بالفتح -كمعاذة -بالضم -وذة عي 
 .(ِتعلق ٛبيمة)

رى النيب    -بن مسعود  من لبًس التمائم كما جاء يف ا٢بديث عن عبد اهلل -  -كقد حذَّ
–  قاؿ: ٠بعتي رسوؿى اهلل-  - ( الرقى كالتمائم كالتولة شرؾه  إفَّ يقوؿ.)(ّ) 

: -كاهلل أعلم  -تعليق التمائم من الشرؾ ىي  يف كوفً  كالعلةي : )-عبدالعزيز بن باز -قاؿ الشيخ 
توكلو على  إليها، كيضعفي  و عن اهللً إليها كتنصرؼ رغبتي  علقها سيعتقد فيها النفع كٲبيلي  نٍ مى  أفَّ 

غِب كا٤بباحة ما يي  ا٤بشركعةً  ذلك كاؼو يف إنكارىا كالتحذير منها، كيف األسبابً  ، ككل  هي اهلل كحدى 
 .بو، أعاذنا اهلل كإياكم من ذلك شرؾه  هً إذل غّبً  كانصراؼ الرغبة عن اهللً  ،عن التمائم

بذاهتا دكف  عنو الضرري  معٌلقها بأهنا تدفعي  ما دل يعتقدٍ  ،األصغر رؾً من الشٍّ  يعتربي  التمائمً  كتعليقي 
 (3)(.ركان أكربها شً ىذا االعتقاد صار تعليقي  ، فإذا اعتقدى اهللً 

كىذه من ا٤بخالفاًت ا٤بنتشرة لدل بعًض ا٤بسلمْب يف إسبانيا، حيثي يعتقدكف بأفَّ تعليقى بعًض 
. التمائم الٍب ٙبتوم آياتو ٧بددةو قد تدفعي عنهم الع  ْبي كالشر 

                                                

 .َُّٖابادم، ص  زالفّبك القاموس احمليط،   (ُ)
دار الراية للنشر الناشر: ، مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي،ٙبقيق كتعليق: أيب عبد الرٞبن ٧بمود،رسالة الشرؾ كمظاىرهانظر:  (ِ)

 . ِّٓ، ص ـ(ََُِ -ىػ ُِِْالطبعة: األكذل )الرياض،  –كالتوزيع
، كصححو األلباين يف صحيح ُّ/ٔ، ص ّّٖٖأخرجو أبو داككد يف سننو، كتاب الطب، باب تعليق التمائم، رقم   (ّ)

 . ّّٖٖكضعيف سنن أيب داككد، حديث رقم 
ح حديث من علق ٛبيمة فقد أشرؾ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة ا٤بوقع الر٠بي لسماحة الشيخ ابن باز، شر  (ْ)

 .http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3326ىػ ُّْٖ/ِ/ُْ



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٕٔ 

كيتناكؿ بعضي ا٣بطباًء يف إسبانيا ىذه ا٤بخالفات يف خطبًة ا١بمعة؛ لتنبيًو ا٤بسلمْب على أفَّ ىذا 
الفعلى من الشرًؾ، ككذلك يتم تناك٥با يف دركس العقيدًة، مثل الدَّرًس األسبوعي الذم يقيمو 

نواف: )األقواؿ كاألفعاؿ يف جامع ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي ٗبدريد بع -حساـ خوجو  -الشيخ 
.)  الشركية الٍب يقـو ُّا الناس بغّب علمو

 التحذيُر من األفعاِل الشركيِة: -ج
كافى كل  ما -عليهم السبلـ  –٤با كافى توحيدي اهلل كإفراده بالعبادًة ىو ما قامت عليو دعوةي الرسل

ينايف التوحيد من األفعاًؿ الشركية ىو من األمور العظيمة الٍب ٯبب التحذيري منها، كمن ىذه 
 األفعاؿ:

 الذىاُب إلى السَّحرِة والمشعوذين: -ٔ
ما لطف مأخذه كدؽ فهو سحر،  كٗبعونة منو، ككل   فيو إذل الشيطافً  بو تقر   عملي ) السحر لغًة: 

 (ُ)(. كالسحر: البياف يف فطنة، أسحار كا١بمع

 (ِ).كالكائنات إليو فيو ا٤بقاديري  اهلل تعاذل، كتنسبي  بو غّبي  مي عظٌ يي  مؤلفه  كبلـه : واصطالحاً 
كقد كردت األدلةي الكثّبة يف التحذيًر من السحر، كأف ا٣بيبةى كا٣بسراف مآؿ الساحر، قاؿ تعاذل : 

كقولو )كال يفلح ، قاؿ ابن جرير يف تفسّبه: ) (ّ)  َّ ىث نث مث زث رث يت ُّٱ
هم . كقد ذكر عن بعضً كافى   أينى  ٗبا طلبى  الساحر حيث أتى( يقوؿ: كال يظفر الساحر بسحرهً 

 (ْ)(.دى جً كي  حيثي  قتلي أنو كاف يقوؿ: معُب ذلك: أف الساحر يي 

                                                

 . ّْٖ/ْانظر: لساف العرب، ابن منظور، ص  (ُ)
الناشر: دار الكتب ، ٧بمد عبد القادر عطا ٙبقيق: ،القاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب، حكاـ القرآفأ (ِ)

 .ْٖ/ُ، ص ـََِّ -ىػ ُِْْالطبعة: الثالثة، ، لبناف –العلمية، بّبكت 
 .ٗٔسورة طو، آية   (ّ)
 . ّّٕ/ُٖجامع البياف، ابن جرير الطربم، ص   (ْ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٖٔ 

قاؿ:  -  -؛ أنو  -  -عن أيب ىريرة أهنا من ا٤بوبقاًت كا٤بهلكات، ف -  -كعدَّىا النيب 
الشرؾ باهلل، كالسحر، كقتل )قاؿ:  ؟اهلل! كما ىن . قالوا: يا رسوؿى (اجتنبوا السبع ا٤بوبقات)

 ماؿ اليتيم، كالتورل يـو الزحف، كقذؼي  الربا، كأكلي  ـ اهلل إال با٢بق، كأكلي النفس الٍب حرَّ 
 (ُ)(.احملصنات ا٤بؤمنات الغافبلت

الذين  إذل الكهنةً  أف يذىبى  فبل ٯبوز للمريضً ) -رٞبو اهلل  –عبد العزيز بن باز –قاؿ الشيخي 
هم فيما ٱبربكنو بو فإهنم يصدقى  ا٤بغيبات ليعرؼ منهم مرضو، كما ال ٯبوز لو أفٍ  يدَّعوف معرفةى 

حكمهم  على ما يريدكف، ىؤالءً  يتكلموف رٝبان بالغيب، أك يستحضركف ا١بن ليستعينوا ُّم
 نٍ مى »قاؿ:  -  -النيب  يف صحيحو أفَّ  الغيب، كقد ركل مسلمه  عوا علمى لضبلؿ إذا ادَّ الكفر كا

 -عن النيب  -  -كعن أيب ىريرة « أربعْب يومان  قبل لو صبلةه أتى عرَّافان فسألو عن شيء دل تي 
 -  :من أتى عرافا كاىنان فصدَّقو ٗبا يقوؿ فقد كفر ٗبا أينزؿ على ٧بمد »قاؿ-  - » ركاه

 (ِ)(.أبو داكد كخرَّجو أىل السنن األربع كصححو ا٢باكم

 دعاُء األمواِت أو االستغاثة بهم فيما ال يقدُر عليو إال اهلُل: -ٕ
٤با كافى الدعاءي من أنواًع العبادًة الٍب ال ينبغي صرفىها إال هلل سبحانو كافى من ا٤بخالفاًت العقدية 

عليو إال اهللي، مثل الرزًؽ، كا٤بغفرة، كاإلحياء كاإلماتة، قاؿ دعاءى غّب اهلل مع اهلل، فيما ال يقدر 
 لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱٱتعاذل :
 (ّ).َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مل خل حل جل مك

                                                

أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الوصايا، باب قوؿ اهلل تعاذل )إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى إ٭با يأكلوف يف  (ُ)
، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب بياف الكبائر َُ/ْ، ص ِٕٔٔيث رقم بطوهنم نارا(، حد

 .ِٗ/ُ، ص ٖٗكأكربىا، حديث رقم 
 .ٓص  عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز،، حكم السحر كالكهانة كما يتعلق ُّا (ِ)
 .ٔ-ٓسورة األحقاؼ، آية  (ّ)



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٗ 

منو كال أجهل، فإنو دعا من ال يسمع، فكيف يطمع  أضل   ال أحدى قاؿ الشوكاين يف تفسّبًه: )
الضالْب،  ا١باىلْب كأضل   ؟ فتبْب ُّذا أنو أجهلي رٍّ أك دفع ضي ع نفو  عن جلبً  ، فضبلن يف اإلجابةً 
ـي   (ُ)(.للتقريع كالتوبيخ كاالستفها

  :الِحلُف بغيِر اهللِ  -ٖ
كا٢بلف باألمانًة،   -  -٤با كافى ا٢بلفي بغًّب اهلل ٨بالفةن جرت ُّا األلسني مثلى ا٢بًلف بالنيب 

 كانت ىذه من موضوعاًت العقيدًة يف إسبانيا.

ا٤بقابلة  اليمْب اليدي  مَبادفة يف االستعماؿ، كأصلي  كا٢بلف ألفاظه  ،كالقسم اليمْبي الحلُف لغًة: 
 -كما يف "الصحاح" كغّبه  -ستعملت ٗبعُب ا٢بلف؛ ألهنم كانوا للشماؿ من اإلنساف كغّبه، اي 

 (ِ).إذا ٙبالفوا؛ ضرب كل امرئ منهم ٲبينو على ٲبْب صاحبوً 
ـً  ،كالَبؾ باالمتناعً  قدً الع ربطي  ىو واصطالحاً:  حقيقة أك  ٗبعُب معظمو  على فعلً  أك باإلقدا

 (ّ)ا.اعتقادن 
، احمللوؼ بو النفس من الفعل أك عزمها عليو َّرد عظمةً  و، كمنعى فا٢بلف بالشيء يقتضي تعظيمى 

الغيبية ال تكوف إال لو؛ فمن اعتقدىا يف سواه،  ال تكوف إال هلل؛ كانت العظمةي  ك٤با كانت العبادةي 
 (ْ).فهو مشرؾه 

 
 

                                                

دمشق،  -٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمِب،الناشر: دار ابن كثّب، دار الكلم الطيب  ،فتح القدير (ُ)
 .ُٕ/ٓ، صىػ ُُْْ -الطبعة: األكذل  ،بّبكت

 .َّْ، ص مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائرم، رسالة الشرؾ كمظاىره (ِ)
 .ُْٖ/ِ، ص القاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب ف،حكاـ القرآأ (ّ)
-ىػُِِْدار الراية للنشر كالتوزيع ، الطبعة األكذل  ،مبارؾ بن ٧بمد ا٤بيلي ا١بزائرم، رسالة الشرؾ كمظاىرهانظر:  (ْ)

 .َْْ-َّْص   ـ ، ََُِ



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔ٘ 

 الذىاُب إلى المزاراِت والقبور والذبح والنذر عندىا: -ٗ
من ا٤بخالفاًت العقديًة لدل بعًض ا٤بسلمْب الذىابي إذل قبوًر بعًض الصا٢بْب كا٤بوجودة يف بعًض 

 ٥بم كراماته  أفَّ  أصحاب القبور، كزعمواا٤بوتى من ببعضي الناس تعلق الببلد اإلسبلمية، حيثي ي
 كاالستغاثة  ُّم طريقان إذل اهلل،  لذا فقد اٚبذكا دعاءىم كسيلةن  ؛اهلل عندى   كأعطيات كىبات كمنزلةه 

 اهلل، كالذبح كالنذر عند ىذه القبور. إذل االستغاثة ب
عبد اهلل بن ك  عائشةديًث من اٚباًذ القبور مساجدى، كرد ذلك من ح -  -كقد حذَّرى النيب 

طفق يطرح ٟبيصة لو على كجهو، فإذا اغتم ُّا كشفها  -  -برسوؿ اهلل  عباس، قاال: ٤با نزؿى 
« هم مساجدى أنبيائً  على اليهود كالنصارل، اٚبذكا قبورى  اهللً  لعنةي »عن كجهو، فقاؿ كىو كذلك: 

 (ُ).ا صنعوا٩بٰبذر فالرسوؿ 
 ا٤بسجدى  ، فتجدي كيعمركف ا٤بشاىدى  ٱبربوف ا٤بساجدى  من ىؤالءً  كثّبه قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )ك 

من ا٣بانات،  الذم بيِب للصلوات ا٣بمس معطبلن ٨بربان ليس لو كسوة إال من الناس؛ ككأنو خافه 
الذم بِب على ا٤بيت فعليو الستور؛ كزينة الذىب كالفضة كالرخاـ، كالنذكر تغدكا كتركح  كا٤بشهدي 

 كتعظيمهم للشرؾ!!. كرسولوً  كبآياتوً  هم باهللً إال من استخفافً ىذا  إليو، فهلٍ 
 كاالستغاثةً  اهللً  كاالستغاثة بو أنفع ٥بم من دعاءً  ِب لو ا٤بشهدي ا٤بيت الذم بي  دعاءى  فإهنم اعتقدكا أفَّ 

 (ِ)(.-عز كجل-بو يف البيت الذم بيِب هلل 
ًز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد كإماـ مسئوؿي الشؤكًف الدينية يف ا٤برك –يقوؿ الشيخي حساـ خوجو

كخطيب جامع ا٤بركز: )ىناؾى بعضي ا٤بظاىر ا٤بخالفًة للعقيدًة مثلى التَّرب ًؾ بالقبوًر الٍب ييعتقدي أهنا 

                                                

 .ٓٗ/ُ، صّْٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الصبلة، باب الصبلة يف البيعة، حديث رقم  (ُ)
، : د. عبد اهلل بن دجْب السهلي، ٙبقيقىػ(ِٖٕبلـ أٞبد بن تيمية )ا٤بتوىف: شيخ اإلس، البكرماالستغاثة يف الرد على  (ِ)

 .ُّٖ، ص ىػُِْٔالطبعة: األكذل، الرياض، -الناشر: مكتبة دار ا٤بنهاج للنشر كالتوزيع



 موضوعات العقيدة اإلسالميةالمطلب األول:  
 

ٜٔٙ 

لبعًض الصا٢بْب، كىذه القبوري توجد يف غرناطةى، ككذلك استخداـ السٍّحًر بل إفَّ البعضى يعتقدي 
 (ُ)طف ىو قربةه هلًل سبحانىوي كتعاذل(.أفَّ استخدامىو يف الصرؼ كالع

لذلك ٯبتهدي الدعاةي كا٣بطباءي يف إسبانيا يف ٙبذير ا٤بسلمْب من ىذه األفعاًؿ الشركية سواءن يف 
 ٚبصيًص دركسو لذلك أك يف خطًب ا١بمعًة.

ا١بًن، يقوؿي كقد يىًتم  عىٍقدي دكراتو شرعية للمصلْب يف بعًض ا٤بساجد؛ للتحذيًر من السٍّحر كمسٍّ 
إماـ كخطيب جامع الفبلح يف خيتايف ٗبدريد: )نظران ٣بطورًة السحًر  -٧بمد كعبوف  -الشيخي 

، كذلك لشرًح  كتلبس ا١بن كالعًْب، فقد أقمنا دكرةن يف السٍّحر كا١بًن كالعْب مدهتا عشرةي أياـو
 (ِ)(.خطورًة السٍّحر، كأنَّو من الكبائًر ككيفيًة التحصًن من العًْب كا١بنً 

 

 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِْريخ د بتامقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓد بتاريخ الثقايف اإلسبلمي يف مدريا٤بركز مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد كعبوف يف مقر   (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ



 اإلسالميةالمطلب الثاني: موضوعات الشريعة  
 

ٜٔٚ 

 المطلب الثاني:
 موضوعاُت الشريعِة اإلسالميةِ 

 أواًل: تعريُف الشريعِة: 
 كالشريعةي ، كجاء يف لساف العرب: )شرع فيوما يي  رعي الشَّ ك الطريق،  ابتداءي الشريعُة لغًة:  
كأمر بو   من الدينً  اهللي  شرع فيو الدكاب. كالشريعة كالشرعة: ما سنَّ البحر تي  على شاطئً  موضعه 

 (ُ)(.البحرً  من شاطئً  مشتقه  كالصـو كالصبلة كا٢بج كالزكاة كسائر أعماؿ الرب،
 والشريعُة اصطالحاً: 

ـه كاآلخري خ ، للشريعًة يف التعريًف االصطبلحي معنياًف أحديٮبا عا ما  فالمعنى العاماصه
من  اهللي  عوي ما شرَّ  كل  بأفَّ ا٤بقصودى بالشريعة: ) -رٞبو اهلل  -عرَّفو شيخي اإلسبلـ ابن تيمية 

 (ِ)(.كاألعماؿً  العقائدً 
ـي العملية الٍب تضمنها الكتابي كالسنة دكف  والمعنى الخاص للشريعًة كيراد ُّا: األحكا

ثلى الصبلًة، كالصياـ، كالزكاة، كا٢بج، كغّبىا من أعماًؿ األحكاـً االعتقادية كاألخبلقية، م
، كىذا ا٤بعُب ا٣باص ىو ما يقصديه الباحثي يف ىذا ا٤ببحًث، كذلك بذكًر ا٤بوضوعاًت (ّ)الشريعةً 

 يف ٦باًؿ الشريعة الٍب يتطرؽي ٥با الدعاةي إذل اهلًل يف إسبانيا.
كال شكَّ ٕباجًة ا٤بسلًم إذل موضوعاًت الشريعة اإلسبلمية كمعرفًتها كتعلمها أشد من 

 فوؽى  ضركريةن  الناس إذل الشريعةً  : )حاجةي -رٞبو اهلل-القيم قاؿ ابني حاجتًو إذل الطعاـً كالشراًب، 

                                                

 .ُٕٔ/ٖلساف العرب، ابن منظور، ص   (ُ)
 .َّٔ/٦ُٗبموع فتاكل شيخ االسبلـ ابن تيمية، ابن تيمية، ص   (ِ)
األردف، الطبعة األكذل -انظر ا٤بدخل إذل الشريعة كالفقو اإلسبلمي، عمر سليماف األشقر، ابن تيمية، دار النفائس   (ّ)

 .ُٓـ، ص /  ََِٓ-ىػُِْٓ



 اإلسالميةالمطلب الثاني: موضوعات الشريعة  
 

ٜٔٛ 

لعادل يعيشوف ا أكثرى  رل أفَّ ، كال نسبة ٢باجتهم إذل علم الطب إليها، أال تى شيءو  هم إذل كلٍّ حاجتً 
العباد  و يف حركاتً مواقع رضا اهلل كسخطً  فمبناىا على تعريفً  طبيب... كأما الشريعةي  بغّبً 

 (ُ)ًحي احملًض(.االختيارية، فمبناىا على الو 
 الثاني:  موضوعاُت الشريعِة في دعوِة المجتمع اإلسباني: 

كذلك ألٮبيًة ؛  يف إسبانياٙبظى موضوعاتي الشريعة ٔبانبو كبّبو من اىتماـً الدعاة إذل اهللً 
 ىذا ا١بانًب يف تعليًم ا٤بسلم أمورى ديًنو، كٲبكني تقسيمي ىذه ا٤بوضوعات كما يلي: 

 أواًل: موضوعاُت الشريعِة في مجاِل العباداِت: 
ى اهللي  ًمٍن أىمٍّ ما ٰبتاجو  ا٤بسلمي ىو معرفتيو ألحكاـً العبادات حٌب يعبدى اهللى على بصّبةو، كقد بْبَّ

  ّٰ  ُّٱسبحانىوي كتعاذل أفَّ ا٢بكمةى من خىلًق الثقلْب اإلنس كا١بن ىي عبادتو،قاؿ تعاذل : 
 أم: )-٧بمد األمْب الشنقيطي  -، قاؿ الشيخ (ِ)ٱَّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

كأبتليهم أم أختربىم بالتكاليف، مث أجازيهم على  ،إال آلمرىم بعباديت -قتهم ما خل -
 (ّ)(.فشرٌّ  شران  كإفٍ  ا فخّبه خّبن  أعما٥بم، إفٍ 

كال شكى بأفَّ ا٤بوفقى ىو من كفقىو اهللي لعبادتًو كطاعتًو على الوجو الذم يىرضى فيو عىنو، كلذا  
يف أٍف يسأؿى اهللى اإلعانةى على الذكًر كالشكر كحسن  -  -٤بعاذ   -  -كانت كصيةي النيب 

تقوؿ: اللهم أعِب على  صبلةو  كلً   أكصيك يا معاذ ال تدعن يف دبرً العبادة كما يف ا٢بديث )
 (ْ)(.كعبادتً  كشكرؾ كحسنى  ذكرؾى 

                                                

   –٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية،الناشر: دار الكتب العلمية، مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادةانظر:   (ُ)
 .ِ/ِ، ص بّبكت       

 .ٔٓسورة الذاريات، آية   (ِ)
 . ْْٓ/ٕ، ٧بمد األمْب الشنقيطي، ص أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف  (ّ)
، كإسناده ُّٔ/ِ، ص ُِِٓأخرجو أبو داككد يف سننو، أبواب فضائل القرآف، باب يف االستغفار، حديث  (ْ)
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لسبلـ كا٤بقصودي من العباداًت ىو إجبلؿي اهلل كتعظيميو، كمهابتو كالتوكل عليو، يقوؿ العز بن عبدا
كلها إجبلؿ اإللو كتعظيمو   من العباداتً  كا٤بقصودي يف كتابًو قواعدى األحكاـً يف مصاحل األناـ: )

من   كىي أفضلي  ، كاآلخرةي و شرفان و كمعرفة صفاتً ككفى ٗبعرفتً  ،كمهابتو كالتوكل عليو كالتفويض إليو
 (ُ)(.الكرًن عليها ما عدا النظر إذل كجهوً  يقعي  ثوابو  كلٍّ 

كقد كردٍت أىم  العبادات الٍب ينبغي على ا٤بسلًم القياـ ُّا لتحقيًق السعادًة كالفبلح يف الدنيا 
: على ٟبسو  ِب اإلسبلـي بي : ) -  -قاؿ رسوؿ اهلل  فقد -  -كاآلخرة  يف حديث ابن عمر 

 ، كصوـً الزكاة، كا٢بجً  الصبلة، كإيتاءً  اهلل، كإقاـً  ٧بمدا رسوؿي  أف ال إلو إال اهلل كأفَّ  شهادةً 
 كلذلك سنتناك٥با بالتفصيل اآليت: (ِ)رمضاف(

 _ الصالُة: ٔ
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ تعاذل : ، قاؿ اهلل: الدعاءي لغةن  الصبلةي 

 ، أم أدع ٥بم.(ّ) َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري
 بالتكبّب، ٨بتتمةه  ٨بصوصة، مفتتحةه  كأفعاؿ معلومةه  أقواؿو  ذاتي  هللً  : عبادةي رعً يف الشَّ  كالصبلةي 

 (ْ).الشتما٥با على الدعاءً  صبلةه  يتٍ بالتسليم، ك٠بيَّ 

                                                                                                                                            

 صحيح.
، : طو عبد الرؤكؼ سعدٙبقق أبو ٧بمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ،، قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ (ُ)

 .ِٕ/ِ، ص ُْٗٗ -ىػ ُُْْة القاىر  –الناشر: مكتبة الكليات األزىرية 
، ص ٖ)بِب االسبلـ على ٟبس(، حديث رقم  -  -أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب قوؿ النيب   (ِ)

، ص ُٔ)بِب االسبلـ على ٟبس(، حديث رقم  -  -تاب اإلٲباف، باب قوؿ النيب ، كمسلم يف صحيحو، كُُ/ُ
ُ/ْٓ. 

 .َُّسورة التوبة، آية  (ّ)
الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة ، د. سعيد بن على بن كىف القحطاين، منزلة الصبلة يف اإلسبلـ  (ْ)

 .ٕص  ،ىػُِّْا٤بملكة العربية السعودية  -كاإلرشاد 
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 خس حس جس مخ ُّٱٱتعاذل:  اهلل وقولل كالسنة كاإلٝباع؛ أما الكتابي  بالكتابً  كىي كاجبةه 
 َّ مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس

اإلسبلـ على ٟبس؛ ِب بي »أنو قاؿ:  -  -عن النيب -  -عمرو  ابني  اهفما رك  كأما السنةي  (ُ)
ا رسوؿ اهلل، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كصياـ رمضاف، كحج شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدن 

يف  صلواتو  ٟبسً  على كجوبً  األمةي  فقد أٝبعتٍ  ، كأما اإلٝباعي (ِ)«البيت من استطاع إليو سبيبل
 (ّ).كالليلةً  اليوـً 

دين إال ُّا، كىي أكؿ  ما ٰباسبي عليو العبدي يوـى القيامة، كالصبلةي عمادي الديًن الذم ال يقـو ال
 جه ُّٱٱؿ تعاذل :فقافصبلحي عملًو كفساده بصبلح صبلتو كفسادىا، كقد مدحى اهللي القائمْب ُّا 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه
ا١بميل،  ىذا من الثناءً ، قاؿ ابن كثّب: )(ْ)َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 ا ُّا ألىلو، كما قاؿ تعاذلربو آمرن  ا على طاعةً كالصفة ا٢بميدة، كا٣بلة السديدة، حيث كاف مثابرن 
 (ٓ).٫بن نرزقك كالعاقبة للتقول{ بالصبلة كاصطرب عليها ال نسألك رزقان  }كأمر أىلكى :لرسولو

ا ينبغي على لذلك كانت احملافظةي على الصلواًت ا٣بمس ٝباعةن يف ا٤بسجد ىي من أكجب م
 العبًد لتحقيًق مرضاًت ربٍّو جلَّ كعلى.

                                                

 ٖٗٓ، ص ٓسورة البينة، آية   (ُ)
، ص ٖ)بِب االسبلـ على ٟبس(، حديث رقم  -  -أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب قوؿ النيب   (ِ)

، ص ُٔ)بِب اإلسبلـ على ٟبس(، حديث رقم  -  -، كمسلم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب قوؿ النيب ُُ/ُ
ُ/ْٓ. 

 . ِٕٔ/ُص  الناشر: مكتبة القاىرة، بن قدامة ا٤بقدسياموفق الدين عبد اهلل بن أٞبد  ،قدامةا٤بغِب البن  (ّ)
 .ٓٓ-ْٓسورة مرًن، آية   (ْ)
 .َِْ/ٓتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص   (ٓ)
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 الزكاُة:  -ٕ
 (ُ).كتنميو ثمر ا٤باؿى يت بذلك؛ألهنا تي كالزيادة؛ ٠بي  كالنماءً  من الزكاءً الزكاُة لغة: 

 (ِ).٨بصوصو  يف كقتو  ٨بصوصةو  ٨بصوص لطائفةو  يف ماؿو  كاجبه  حقه وفي الشرع: 
أك احملتاج  الفقّبً  لنفسً  طهرةه مك الطمًع كا٢برص، لنفسو من  طهرةه مك  يألمواؿ ا٤بزك طهرةه م الزكاةي ك 

 الثركات. أصحابً من كا٢بسد كالكراىية  من الغّبةً 
يأيت معو كما  على الفقرً  القضاءً تساعد على ،ك تعاطًف اَّتمع بعضىو مع بعضو إذل  الزكاةي م كتؤد
 اجتماعية كاقتصادية كأخبلقية. مشاكلو  من

رسولو، كإٝباع أمتو؛  بكتاب اهلل تعاذل، كسنةً  سبلـ ا٣بمسة، كىي كاجبةه أركاف اإل أحدي  كالزكاةي 
 -  -النيب   فإفَّ ). كأما السنة، (ّ) َّ ىن  نن  ُّٱٱأما الكتاب، فقوؿ اهلل تعاذل:

يف  من أغنيائهم، فَبد   ؤخذي تي  افَبض عليهم صدقةن  اهللى  بعث معاذا إذل اليمن، فقاؿ: أعلمهم أفَّ 
 (ْ).«همفقرائً 

 على قتاؿً  -رضي اهلل عنهم  -على كجوُّا، كاتفق الصحابةي  العصوركأٝبع ا٤بسلموف يف ٝبيع 
 (ٓ)بقتالًو للمرتدين ٤با مىنعوا الزكاة. -  -، كما فعل أبو بكر مانعيها

ك٘بب الزكاةي يف اإلبل كالبقر كالغنم كيف الزركع كالثمار، ككذلك يف الذىًب كالفضة كيف عركض 
 مي  زي ري ٰى ُّٱٱفقاؿ تعاذل: كر اهلل مستحقي الزكاة يف آية كاحدةالتجارة، كقد ذ 

                                                

 . ِْٕ/ِ،ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،  (ُ)
 –مؤسسة الرسالة -الناشر: دار ا٤بؤيد ا٢بنبلي،  منصور بن يونس البهوتى، لركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنعا (ِ)

 .ُٓٗالرياض،ص
  .ّْسورة البقرة، آية   (ّ)
، كمسلم يف َُْ/ِ، ص ُٓٗٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاة، حديث رقم   (ْ)

 .َٓ/ُ، ص ُٗصحيحو، كتاب اإلٲباف، باب الدعاء إذل الشهادتْب كشرائع اإلسبلـ، حديث رقم 
 . ِْٕ/ِ،ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،انظر:   (ٓ)
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 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني
 (ُ).ٱَّ جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب

فيها تربيةه للمسلم على ا١بوًد ٗبالو ألفَّ ىذا ا٤باؿى إ٭با ىو نعمةه من اهلًل على عبده كلو حقه  كالزكاةي 
ل  الربكةي كزيادة ا٣بّب من اهلل سبحانو كما قاؿ تعاذل   هل  مل ُّٱٱ:فيو كىو الزكاة، كبالزكاًة ٙبًى

 (ِ). َّ هن من خن حن جنمم خم حم جم
}كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو{ نفقة كاجبة، أك مستحبة، قولو: عبد الرٞبن بن سعدم  –قاؿ الشيخي  

{ تعاذل }ٱبيًٍلفيوي{ فبل تتوٮبوا أفَّ   على قريب، أك جار، أك مسكْب، أك يتيم، أك غّب ذلك، }فػىهيوى
للمنفق، الذم يبسط الرزؽ ٤بن يشاء كيقدر }كىىيوى  با٣بلفً  ، بل كعده الرزؽى  نقصي ٩با يي  اإلنفاؽى 

ري الرَّازًًقْبى{ فاطلبوا الرزؽ يػٍ  (ّ)منو كاسعوا يف األسباب الٍب أمركم ُّا(. خى
لذا كاف على ا٤بسلًم أٍف يستشعرى بوجوًب اإلحساف إذل أخيو ا٤بسلم كما أحسنى اهللي إليو بأٍف رزقىو 

 لوي فضله كال منةه على أخيًو احملتاًج. ىذا ا٤باؿى كجعلو غنيا، فبل يظني أفَّ 
 الصياُم:  -ٖ

ـى ، يي اإلمساؾي الصيام لغة:  عن  الشمس. قاؿ اهلل تعاذل إخباران  إذا كقف سّبي  ،النهارى  قاؿ: صا
 (ٓ).أم صمتا (ْ) َّ ىن من خن حن ُّٱٱمرًن:

 (ٔ)٨بصوص. من شخصو  معْبو  يف زمنو  ٨بصوصةو  عن أشياءو  بنيةو  إمساؾه وشرعاً:
ـى ، رمضاف يف السنة الثانية من ا٥بجرةً  صوـي  رضى كفي  رمضانات  تسعى  - -اهلل  رسوؿي  فصا

 (ُ).إٝباعان 

                                                

  .َٔسورة التوبة، آية   (ُ)
 .ّٗبأ، آية سورة س  (ِ)
 .ُٖٔ، عبد الرٞبن السعدم، ص تيسّب الكرًن الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بناف (ّ)
 .ِٔسورة مرًن، آية  (ْ)
 . َُْ/ّ، ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،انظر:  (ٓ)
 .ِِٓا٢بنبلي،،ص  منصور بن يونس البهوتى، لركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنعا (ٔ)
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ـي فيو استجابةه ألمر اهلًل سبحانو كتعاذل؛ كلذلك كافى أجريه مضاؼه إليو كىو الكرًني ا١بوادي   كالصيا
ـى   قاؿ: –  -اللًَّو  رىسيوؿى  أفَّ  -  -أىيب ىيرىيٍػرىةى كما يف حديًث  )قىاؿى اللَّوي:  كيل  عىمىًل اٍبًن آدى

ـى فىًإنَّوي رل كىأىنىا أىٍجزًم بًوً  ، كذلك ألفَّ الصوـى ال يقعي فيو الرياءي، حيثي إنَّو عبادةه بْب (ِ)(لىوي ًإال الصٍّيىا
 العبد كربو فلو شاء ألفطر حْب ال يراه أحد، فكاف جزاءىه أٍف ييضاعفى اهللي لو ا٢بسناًت.

األعماؿ،  سائرً  من بْبً  الصوـى  لنفسوً  اختصى  اهللى  فَّ : )إ-رٞبو اهلل  -ابن عثيمْب -لشيخ قاؿ ا
و ال يطلع كربً  العبدً  بْبى  ه، ك٧ببتو لو، كظهور اإلخبلص لو سبحانو فيو، ألنو سره عندى  كذلك لشرفوً 
اهلل عليو  ـى اكؿ ما حرَّ من تن يف ا٤بوضع ا٣بارل من الناس متمكنان  يكوفي  الصائمى  . فإفَّ عليو إال اهللي 

 و هللً ـ عليو ذلك، فيَبكي ، كقد حرَّ يطلع عليو يف خلوتوً  ان ربَّ  لوي  أفَّ  بالصياـ، فبل يتناكلو؛ ألنو يعلمي 
و صيامى  لو ىذا اإلخبلص، كاختصَّ  اهللي  ذلك شكرى  يف ثوابو، فمن أجلً  ، كرغبةن ا من عقابوً خوفن 
 (ّ)(.أعمالوً  سائرً  و من بْبى لنفسً 

 فقوؿ اهللً  ،كالسنة، كاإلٝباع؛ أما الكتابي الكتابي  يف كجوبوً  ، كاألصلي كاجبه  رمضافى  كصوـي 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱٱتعاذل:

 أفَّ أنو قاؿ: ) عن طلحة بن عبيد اهلل، كأما السنةي ف(ْ) َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
اهلل  فقاؿ يا رسوؿ اهلل أخربين ماذا فرضى  ... إذل أف قاؿ:الرأس ثائرى  -  -جاء إذل النيب رجبلن 
. قاؿ: تطوع شيئان  غّبه؟ قاؿ: ال، إال أفٍ  من الصياـ؟ قاؿ: شهر رمضاف. قاؿ: ىل عليَّ  عليَّ 

بشرائع اإلسبلـ. قاؿ:  -  -فأخربين ماذا فرض اهلل علي من الزكاة؟ فأخربه رسوؿ اهلل  

                                                                                                                                            

 .ِِٓمرجع سابق،،ص   (ُ)
، كمسلم يف ُْٔ/ْ، ص ِٕٗٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب اللباس، باب ما يذكر يف ا٤بسك، حديث رقم  (ِ)

 .َٕٖ/ِ، ص ُُُٓصحيحو، كتاب الصياـ، باب فضل الصياـ، حديث رقم 
العربية ا٤بملكة  -٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب،الناشر: دار الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض ، ٦بالس شهر رمضاف (ّ)

 . ُٓ، ص ـََِْ -ىػ ُِْْالطبعة: الثانية، ، السعودية
 .ُّٖسورة البقرة، آية   (ْ)
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: أفلح -  -فقاؿ النيب   ،اهلل علي شيئان ، كال أنقص ٩با فرض ك ال أتطوع شيئان كالذم أكرمى 
ـً  ا٤بسلموف على كجوبً  كأٝبعى ، (ُ)(صدؽى  إفٍ  ا١بنةى  أك دخلى  صدؽى  إفٍ   (ِ).رمضافى  شهرً  صيا

 خي  حي جي يه ىه ُّٱكمن فوائًد الصوـً أنَّو ٦بلبةه للتقول كما قاؿ تعاذل :
، كمن (ّ) َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

الصرًب فيأخذىا بزماًمها كيلزمها االمتناعى عن األكًل كالشرًب مرضاةن فوائًده أنَّو يريب النفسى على 
هلًل عزَّ كجلَّ، كمٍن فوائًد الصـو أنَّوي كسيلةه لتزكيًة النفس من ملذاهتا فتجده يَبؾي أحبَّ األشياًء إذل 

ذةى الطاعًة نفًسو من أكلو كشربو كٝباعو من أجًل اهلل تعاذل، فيورثي ذلك يف قلبًو ا٤براقبًة كٯبدي ل
 يف نفًسًو.

 الحُج:  -ٗ
 (ْ).إذل من تعظموي  القصدً  كثرةي   قاؿ: ا٢بجي  كعن ا٣بليلً ، القصدي الحُج لغًة: 

 (ٓ).٨بصوصو  يف زمنو  ٨بصوصو  لعملو  مكةى  قصدي وشرعاً: 
كالسنة كاإلٝباع؛  يف كجوبو الكتابي  ، كاألصلي ِب عليها اإلسبلـي ا٣بمسة الٍب بي  األركافً  كىو أحدي 

 مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱٱتعاذل: وأما الكتاب، فقول

ِب اإلسبلـ على بي : »-  -كأما السنة، فقوؿ النيب  ، (ٔ)ٱ َّ حس  جس مخ جخ مح جح

                                                

أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب ا٢بيل، باب يف الزكاة أف ال يفرؽ بْب ٦بتمع كال ٯبمع بْب متفرؽ خشية الصدقة،   (ُ)
لصلوات الٍب ىي أحد أركاف ، كمسلم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب بياف اِّ/ٗ، ص ٔٓٗٔحديث رقم 

 .َْ/ُ، ص ُُاإلسبلـ، حديث رقم 
 . َُْ/ّ،ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،انظر:   (ِ)
 .ُّٖسورة البقرة، آية   (ّ)
 . ُِّ/ّ،ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،انظر:   (ْ)
 .ِْٔ،ص ا٢بنبلي منصور بن يونس البهوتى، لركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنعا   (ٓ)
 .ٕٗسورة اؿ عمراف، آية    (ٔ)
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 مرةن  يف العمرً  ا٢بج على ا٤بستطيعً  على كجوبً  األمةي  كأٝبعتٍ ، كذكر فيها ا٢بجى «. ٟبس
 (ُ).كاحدةن 

البدين كا٤بارل، ك٤با كاف ا٢بجي فيو مشقةي السَّفًر كقطعي ا٤بسافات الطويلة  كا٢بج يشتملي على ا١بهدً 
كٰبتاج إذل جهدو كبّب يف أياـ ا٢بج، فإفَّ اهلل سبحانو دل يوجٍبو إال مرةن كاحدة يف العمر، ك كافى 

ؿ حجو األجري العظيم من الرَّب الكرًن ٤بٍن حجَّ كقاـ بأركاف ا٢بج ا٤بطلوبة كاجتنب احملرماًت خبل
 أف يكوفى جزاءىه ا١بنةي.

العمرة إذل العمرة كفارة ٤با بينهما، كا٢بج )قاؿ:  -  -: أف رسوؿ اهلل -  -عن أيب ىريرة ف
 (ِ)(.ا٤بربكر ليس لو جزاء إال ا١بنة

كللحًج فوائده عظيمة، منها: ما يكوفي فيو من اجتماًع ا٤بسلمْب من بلداًف عديدةو كأماكن متفرقة 
لفه كمودةه بينهم، كمن فوائده ما ٰبصلي فيو من تذكّبو كمواعظ كتعليمو بأحكاـً كيكوف فيو تآ

الشَّرع، كمن فوائده: ما يكوف فيو من إقامًة ذكر اهلًل كتعظيمًو كإظهاًر الشعائر مثل: السعي 
 كالطواؼ كالتلبية كالوقوؼ بعرفاتو كرمي ا١بمرات. 

ـي الدعاًة كاألئمة كا٣بطباء ٗبو  ضوعاًت الشريعة يف ٦باًؿ العبادات، كيتم ٚبصيصي كيبلحظي اىتما
دركسو أسبوعية ٥با، كذلك لتفقيًو عامة ا٤بسلمْب يف أحكاًمها فبل تكادي ٘بدي مسجدا يف إسبانيا 

ـي فيو دركسه أسبوعية أك شهرية ألحكاـً العبادات.  إال كتقا
اإلسبلمي يف مدريد  مسؤكؿ الشؤكف الدينية يف ا٤بركز الثقايف -حساـ خوجو -يقوؿي الشيخي 

كإماـ كخطيب جامع ا٤بركز: )يوجدي لدينا درسه أسبوعي يف األحكاـً الفقهية كيكوفي طواؿ أياـً 
 (ّ)السنًة(.

                                                

 . ُِّ/ّ،ص بن قدامة ا٤بقدسياا٤بغِب،انظر:   (ُ)
، كمسلم يف ِ/ّ، ص ُّٕٕأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب ا٢بج، باب كجوب العمرة كفضلها، حديث رقم   (ِ)

 .ّٖٗ/ِ، ص ّْٕصحيحو، كتاب ا٢بج، باب يف فضل ا٢بج كالعمرة كيـو عرفة، حديث رقم 
-ىػُّْٖ/ْ/ِْراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ مقابلة أج (ّ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ
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٧بمد  -كيف بعًض ا١بوامع يكوفي الدرس يف أحًد الكتب الفقهيًة، كيف ذلك يقوؿ الشيخ 
الدركًس الٍب تيقاـ يف  : )من-إماـ كخطيب مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية -الشرقاكم 

كييتناكؿي يف  -سيد سابق-ا٤بسجًد درسه أسبوعي يف الفقو كذلك يف كتاب )فقو السنة( للشيخ 
 (ُ)ىذا الكتاًب فقوي العباداًت(.

ـي كخطيب جامع الفبلح يف خيتايف ٗبدريد: )نقوـي يف  -٧بمد كعبوف  -كما يقوؿ الشيخ  إما
درر البهية يف ا٤بسائل الفقهية( لئلماـ الشوكاين كذلك ا٤بسجًد بدركسو أسبوعية يف كتاب: )ال

ـى كا٤بسائل الفقهيةى(.  (ِ)لسهولًة الكتاًب كنتناكؿي فيو األحكا
 ثانياً: موضوعاُت الشريعِة في المجاِل االجتماعي: 

 لكلٍّ  موضوعاتي الشريعًة اإلسبلمية مفصلةن  جاءتٍ باَّاًؿ االجتماعي؛ لذلك  اإلسبلـي  اىتمَّ  
ـى كاَّتمع، ك٪بدي أفَّ الفرد كاألسرة  حياةً  جوانبً   االجتماعي يف اإلسبلـ تتوازف فيو حقوؽي  النظا

 فبل ضررى كال ًضرار.الفرد كحقوؽ ا١بماعة،  حقوؽي ك كحقوؽ الرجل  ا٤برأةً 
تربط كيف القرآًف الكرًن توجيوه للفرد يف كيفيًة تعامًل ا٤بسلم مع أفراًد ٦بتمعو ابتداءن بالوالدين مث مىٍن 

الفردي ُّم رابطةي قرابةو أك قيربةو كا١بّباف كاألصدقاًء  كالضيًف كحٌب األرقاء كالضعفاء، كما قاؿ 

 ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱتعاذل: 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد كعبوف يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ
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 حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ

 (ُ).َّ جح مج
من  كى ا ٣بركجً ، جعلهما سببن وي سبحانى  اهللى  إذل الوالدين، فإفَّ  باإلحسافً اهلل أكصى قاؿ ابني كثّبو: )

مث عطف على ،إذل الوالدين و كاإلحسافً عبادتً  و بْبى اهلل سبحانى  في رً قٍ ما يػى  العدـ إذل الوجود، ككثّبان 
 .اإلحساف إذل الوالدين اإلحساف إذل القرابات من الرجاؿ كالنساء

 اهللي  عليهم، فأمرى  نفقٍ يي  نٍ كمى هم، ٗبصا٢بً  قوـي كذلك ألهنم قد فقدكا من يى  ؛مث قاؿ:}كاليتامى{
الذين ال  مث قاؿ: }كا٤بساكْب{ كىم احملاكيج من ذكم ا٢باجاتً ، إليهم كا٢بنو عليهم باإلحسافً 

 .مبو ضركرهتي  كتزكؿي  همم ٗبا تتم بو كفايتً ٗبساعدهتً  اهللي  ٯبدكف ما يقـو بكفايتهم، فأمرى 
، }كا١بار ا١بنب{ الذم ليس بينك قرابةه  وي كقولو: }كا١بار ذم القرّب{ يعِب الذم بينك كبينى 

كأما }ابن ، الصاحل قولو: }كالصاحب با١بنب{قاؿ سعيد بن جبّب: ىو الرفيقي ، ك كبينو قرابة
؛ باألرقاءً  كقولو: }كما ملكت أٲبانكم{ كصيةه ، السبيل{ فعن ابن عباس كٝباعة ىو: الضيف

 (ِ)(.يف أيدم الناسً  أسّبه  ا٢بيلةً  ضعيفي  ألف الرقيقى 
كال شىكى بأفَّ عطفى التوجيًو بالتعامل مع الوالدين كاألقارب كالضعفاء بعدى األمًر بعبادًة اهلًل 
سبحانىوي كتعاذل فيو داللةه على عظًم ىذا األمر، ككجوبي تعامل ا٤بسلم مع ٦بتمعًو ًٕبيسًن 

 األخبلًؽ كٝبيل الصفات.
 بعبادةً  لو األمري  قرّب كالضعفاء، كقدـى مع ذكم ال با٤بعاملةً  عطف تشريع ٱبتصي قاؿ ابني عاشور: )

أحق ما يتوخاه ا٤بسلم،  وي كأنَّ  ُّذا األمرً  لبلىتماـً  ؛على كجو اإلدماج اهلل تعاذل كعدـ اإلشراؾً 
 (ّ)(.ا٤بسلمْبى  يف نفوسً  ا ٤بعُب التوحيدً ٘بديدن 

                                                

 .ّٔسورة النساء، آية   (ُ)
 . َُّ-ِٖٗ/ِكثّب، ص بن  انظر: تفسّب القرآف العظيم،ا  (ِ)
  سنة  تونس –عاشور الناشر: الدار التونسية للنشر ٧بمد الطاىر بن ٧بمد بن ٧بمد الطاىر بن ، لتحرير كالتنويرا  (ّ)

 .ْٖ/ٓ، ص ـُْٖٗالنشر:       
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 معًو: كسيعرضي الباحثي تفصيلى توجيًو الشَّرًع للمسلًم يف التعامًل مع بعًض فئاًت ٦بت
 التعامُل مع الوالديِن:  -ٔ

٤با كافى الوالداف ٮبا سببي كجوًد الولًد يف ىذه الدنيا  كاف حقهيما عظيمان؛ لذلك قػىرىفى اهللي 
كتابًو العزيز،قاؿ   سبحانو كتعاذل األمر بعبادتًو باألمًر باإلحساًف إليهما يف أكثًر من موضًع يف

 مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱتعاذل :
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني
  َّحس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت

.(ُ) 
ـي القرطيب يف تفسّبه ٥بذه اآلية ثبلثة عشر مسألة منها: )أفَّ  الوالدين  عقوؽى كقد ذكرى اإلما

 برٮبا موافقتهما على أغراضهما. كعلى ىذا إذا أمر ٨بالفتهما يف أغراضهما ا١بائزة ٥بما ؛ كما أفَّ 
 كافى   ، كإفٍ معصيةن  ذلك األمري  يكنٍ  طاعتهما فيو، إذا دلٍ  كجبتٍ  أك أحدٮبا كلدٮبا بأمرو الوالداف 

ألهنا ا٢بالة الٍب ٰبتاجاف فيها إذل  ً ربى الكً  حالةى  خصَّ ، كقد ذلك ا٤بأمور بو من قبيل ا٤بباح يف أصلو
ما أكثر ٩با ألزمو أحوا٥بً  من مراعاةً   ؛ فألـز يف ىذه ا٢بالةربى كالكً  عليهما بالضعفً  لتغّب ا٢باؿً  هً برً 

يلي منهما يف الكرب ما كاف   عليو، فيحتاجاف أفٍ بلًّ ا٢بالة قد صارا كى  ألهنما يف ىذهً  ؛من قبل
 (ِ)(.أف يليا منو ٰبتاج يف صغرهً 

 -  -جعلى ًبرى الوالدين من أفضًل األعماًؿ، فعن عبد اهلل بن مسعود  -  -بل إفَّ النيب 
، قاؿ: مث «هاعلى كقتً  الصبلةي »؟ قاؿ:  إذل اهللً  أحب   العملً  : أم  -  -النيب  سألتي قاؿ: )

 (ّ).«يف سبيل اهلل ا١بهادي »قاؿ: مث أم؟ قاؿ: « مث بر الوالدين»؟ قاؿ: أمٌ 
كيكوف برٮبا من خبلؿ القوًؿ اللْب كاإلحساف إليهما ك٘بنب ما قد يسببي نفرهتما من أقواًؿ أك 

، قاؿ ابن عب ُّما مع  يريد الربى ما يف قولو تعاذل: )كبالوالدين إحسانا( ) -  -اس أفعاؿو
                                                

 .ِْ-ِّسورة اإلسراء، آية   (ُ)
 .ِّٖ/َُا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص   (ِ)
 . ُُِ/ُ، ص ِٕٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الصبلة، باب فضل الصبلة يف كقتها، حديث رقم   (ّ)
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و عليهما، صوتى  ٥بما يف ا١بواب، كال ٰبد النظر إليهما، كال يرفعي  غلظي كلْب ا١بانب، فبل يى  اللطفً 
 .ما(٥ب يدم السيد تذلبلن  بْبى  العبدً  بْب يديهما مثلى  بليكوفي 

حياهتما، بل يستمري بعدى موهتما، فًمٍن ًبرَّٮبا بعدى موهتما الدعاءي كأفَّ برَّ الوالدين ال يقتصري على 
 ٥بما، كأداءي األعماًؿ الصا٢بة ٥بما، كإقامةي األكقاًؼ كما يف ٫بوىا بنيتهما.

من أبر  -  -كًمن ًبرٍّٮبا بعدى كفاهتما صلةي مىٍن كافى صديقان ٥بما يف حياهتما، بل عدَّهي النيب 
 الربي  أبرَّ  نٍ مً  إفَّ يقوؿ: ) – -رضي اهلل عنهما قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  -الرب، فعن ابن عمر 

 (ُ)(.ورليي  أفٍ  كد أبيو بعدى  أىلً  الرجلً  صلةي 
 التعامُل مَع الزوجِة:  -ٕ

لقٍد كضعى اإلسبلـي قواعدى مهمةن لتعامًل الزكجْب مع بعًضهما، ككضعى لكلٍّ منهما حقوقاى على 
 زن رن مم ام ُّٱٱُّا، كإال فىًشلى ىذا الزكاجي قاؿ تعاذل:اآلخر البدَّ من أٍف يقوما 

مثل ما  من ا٢بقً  ك٥بن على الرجاؿً ، قاؿ ابني كثّب: )(ِ) َّٰى ين ىن  ننمن
 (ّ)(.عليو با٤بعركؼً  منهما إذل اآلخر ما ٯببي  كاحدو  كل    عليهن، فليؤدً  للرجاؿً 

 كلذلك كانٍت ىناؾ حقوؽه للزكًج على زكجًتو، كحقوؽ للزكجة على زكًجها  كىي كما يلي: 
 حقوُق الزوِج على زوجِتو: 

 وجوُب الطاعِة:  -أ 
حيثي جعلى اهللي الزكج قوامان على الزكجًة باألمًر كالرعاية، كذلك نظران ٤با يتميزي بو الرجلي من 

ٙبملًو للنفقة كما يتبعها من أمورو متعلقةو ُّا، مثل خصائص جسميةو كعقليةو، كٗبا ألـز من 
 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱا٤بسكن، قاؿ تعاذل : 

                                                

، ِِٓٓأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب صلة أصدقاء االب كاألـ  ك٫بوٮبا، حديث رقم   (ُ)
 .ُٕٗٗ/ْص 

 .ِِٖسورة البقرة، آية   (ِ)
 .َٗٔ/ُتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص   (ّ)
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، أم ىو على ا٤برأةً  مه أم: الرجل قيٌ ، قاؿ ابن كثّب: )(ُ) َّمن خن حن جن يم
كقاؿ ... هم على بعض{بعضى  عليها كمؤدُّا إذا اعوجت }ٗبا فضل اهللي  ىا كا٢باكمي ها ككبّبي رئيسي 

عليها  أم تطيعو  أيب طلحة عن ابن عباس: }الرجاؿ قواموف على النساء{ يعِب: أمراءه علي بن 
 (ِ)(.٤بالوً  و حافظةه إذل أىلً  ٧بسنةه  و، كطاعتو: أف تكوفى فيما أمرىا بو من طاعتً 

 بها:  من االستمتاعِ  الزوجِ  تمكينُ  -ب 
يكوفى ىناؾ عيذره شرعي لديها، مثل  فيجبي على ا٤برأًة أٍف ٛبيكنى زكجىها من االستمتاًع ُّا، إال أفٍ 

ا٢بيًض أك النفاس أك الصـو الواجب كليس النفل، فإهنا إذا امتنعٍت تكوفي قد ارتكبٍت كبّبةن من 
 الكبائر استحقت عليها لعنةي ا٤ببلئكًة حٌب تصبحى.

 إذا دعا الرجلي ): -  -، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل -  -عن أيب ىريرة فقد كرد يف ا٢بديث 
 (ّ)(.حٌب تصبحى  ها ا٤ببلئكةي عليها لعنتى  غضبافى  فباتى  و فأبتٍ و إذل فراشً امرأتى 
 ها:زوج إال بإذنِ  من البيتِ  الخروجِ  عدمُ  -ج 

فبل ٯبوزي للزكجًة ا٣بركجي من بيًت زكًجها إال بإذنًو، حٌب لو كاف خركجيها إذل الصبلًة يف ا٤بسجًد، 
و النيب  األمر لؤلزكاج باإلذًف لزكجاهتم بالصبلًة يف ا٤بسجد، كيف ذلك تأكيده  -  -فقد كجَّ

)إذا قاؿ:  -  -عن النيب  -عنهما رضي اهلل  -عن ابن عمر على أفَّ اإلذفى متعلقه بالزكج، ف
 (ْ)(.نَّ ، فأذنوا ٥بي إذل ا٤بسجدً  استأذنكم نساؤكم بالليلً 

 : لزوجها الزوجةِ  خدمةُ  -د

                                                

 .ّْسورة النساء، آية   (ُ)
 .ِّٗ-ِِٗ/ِانظر: تفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص   (ِ)
أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب بدء ا٣بلق، باب إذا قاؿ أحدكم آمْب كا٤ببلئكة يف السماء آمْب فوافقت إحداٮبا   (ّ)

، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب النكاح، ُُٔ/ْ، ص ِّّٕاألخرل غفر لو ما تقدـ من ذنبو، حديث رقم 
 .َُٗٓ/ِ، ص ُّْٔباب ٙبرًن امتناعها من فراش زكجها، حديث رقم 

، ص ٖٓٔأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األذاف، باب خركج النساء إذل ا٤بساجد بالليل كالغلس، حديث رقم  (ْ)
ُ/ُِٕ. 
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 خدمةً  ك٘ببي تكوفى يف خدمًة زكجها با٤بعركًؼ، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ) كينبغي للمرأًة أفٍ 
 البدكية ليست كخدمةً  فخدمةي  ،بتنوع األحواؿً  كيتنوع ذلك ،من مثلها ٤بثلوزكجها با٤بعركؼ ً 

 (ُ)(.الضعيفةً  القوية ليست كخدمةً  كخدمةي  ،القركية
رؼ، فما جرل العرؼ بأهنا إذل العي  يرجعي ها لزكجها فهذا أما خدمتي كقاؿ الشيخ ابن عثيمْب: )

ـي  كال ٯبوز للزكج أف ، عليها بو العرؼ دل ٯببٍ  زكجها فيو كجب عليها خدمتو فيو، كما دل ٯبرً  ٚبد
يتقي اهلل، كال  عليها إذا دل تقم بذلك، كعليو أفٍ  يغضبى  أك أفٍ  ،أك أبيو أموً  و ٖبدمةً زكجتى  لزـى يي 

فىًإٍف )تعاذل:  ، قاؿ اهللي كجلَّ  تعاذل فوقو، كىو العلي الكبّب عزَّ  اهللى  و فيها، فإفَّ يستعمل قوتى 
 (ِ)(.اللَّوى كىافى عىًليًّا كىًبّبنا أىطىٍعنىكيٍم فىبل تػىبػٍغيوا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن أفَّ 

 حقوُق الزوجِة على زوجها: 
 المهُر:  -أ

  ُّٱبه على الزكج كما قاؿ تعاذل: كىو ا٤ببلغي الذم يدفعو الزكجي إذل الزكجًة للدخوؿ ُّا، كىو كاج

 (ّ).  َّيي ىي ني  مي
كيهضموهنن  من الناس يظلموف النساءى  كثّبه   ك٤با كافى قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: )

، أمرىم الذم يكوف شيئا كثّبنا، كدفعة كاحدة، يشق دفعو للزكجةً  الصداؽى  حقوقهن، خصوصان 
النساء }صىديقىاهًتًنَّ{ أم: مهورىن }٫ًبٍلىةن{ أم: عن طيب نفس، كحاؿ  كحثهم على إيتاءً 

 (ْ)(.طمأنينة، فبل ٛبطلوىن أك تبخسوا منو شيئا
 النفقُة:  -ب

                                                

 .ُْٖ/ٓالفتاكل الكربل، ابن تيمية،  (ُ)
ىػ  ُّْٖ/ِ/ِٓالتفريغ النصي لفتاكل نور على الدرب، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  (ِ)

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=315625. 
 .ْ سورة النساء، آية  (ّ)
 .ُّٔتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص   (ْ)
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كيقصدي ُّا إعطاءي الزكجًة ما ٙبتاجي إليو من مسكنو أك طعاـو أك كسوةو، حٌب كلو كانت ذاتي 
، كال ٙبتاجي ىذه النفقةى، فإهنا ٘ببي   ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱعلى الزكج كما قاؿ عز كجل:ماؿو

 (ُ).ٱ َّ نتمت زت رت يب ىب نب مب زب  ربيئ
أبا سفياف  اهلل إفَّ  يا رسوؿى )بنت عتبة، قالت:  أف ىندى  -رضي اهلل عنها  -عائشة، كيف حديًث 

خذم ما )، فقاؿ: ،كليس يعطيِب ما يكفيِب ككلدم، إال ما أخذت منو كىو ال يعلمي شحيحه  رجله 
 (ِ)(.با٤بعركؼً يكفيك  ككلدؾ، 

 ُحْسُن الِعشرِة:  -ج
ًمٍن حقوًؽ ا٤برأة على زكًجها أٍف يكوفى حسنان يف التعامل معها، ذا خلقو كصربو عليها، كأٍف ٰبرصى 

 (ّ).ٱَّخص حص ُّٱعلى البشاشًة كإظهاًر الود ٥با، كما قاؿ تعاذل : 
كم كحسنوا أفعالى كم ٥بن، كقولو: }كعاشركىن با٤بعركؼ{ أم: طيبوا أقوالى قاؿ ابن كثّب   

ب ذلك منها، فافعل أنت ُّا مثلو، كما قاؿ تعاذل: }ك٥بن كم، كما ٙبي كم ٕبسب قدرتً كىيئاتً 
ألىلو، كأنا خّبكم  كم خّبكمٍ : "خّبي -  -مثل الذم عليهن با٤بعركؼ{، كقاؿ رسوؿ اهلل 

ُّم،  أىلو، كيتلطفي  ، يداعبي شرً البً  دائمي  العشرةً  ٝبيلي  وي أنَّ  -  -ألىلي"  ككاف من أخبلقو 
إليها  يتوددي  ؛أـ ا٤بؤمنْب و كاف يسابق عائشةى نساءه، حٌب إنَّ  كيوسعهم نفقتو، كيضاحكي 

 (ْ)(.بذلك.
  

                                                

 .ٕسورة الطبلؽ، آية    (ُ)
أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب النفقات، باب إذا دل ينفق الرجل فللمرأة أف تأخذ بغّب علمو ما يكفيها ككلدىا   (ِ)

، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب األقضية، باب قضية ىند، حديث ٓٔ/ٕ، ص ّْٔٓبا٤بعركؼ، حديث رقم 
 .ُّّٖ/ّ، ص ُُْٕرقم 

 .ُٗسورة النساء، آية    (ّ)
 .ِِْ/ِف العظيم، ابن كثّب، ص تفسّب القرآ  (ْ)
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 الُسكنى:  -د
كحقي السكُب من حقوًؽ الزكجًة على زكجها، كذلك بتهيئًة سىكىنو مناسبو ٥با على قدر 

 رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱاستطاعتو، فقد قاؿ تعاذل:
، كىذا األمري بتوفًّب السيكُب ىو يف حاًؿ الزكجة ا٤بطلقًة، فيكوف أكذل يف الزكجة (ُ) َّ نتمت زت

 الٍب يف عصمًة زكجها.
 التعامُل مَع الجاِر:  -ٖ
لقٍد حثَّ اإلسبلـي على حيٍسًن التعامًل معى ا١باًر، ففي القرآًف الكرًن أمرى اهللي جلَّ كعبل  

 ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱٱباإلحساًف إذل ا١باًر، فقاؿ تعاذل:

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن
 خت حت جت هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
 (ِ).ٱَّ جح مج حج مث  هت مت

 ا١باري  ما كافى لَّ ككي  ،ا١بٍينيًب{ أم: الذم ليس لو قرابةه }ا١بٍىاًر قاؿى الشيخي عبدالرٞبن بن سعدم: 
كالصدقة كالدعوة كاللطافة  جاره با٥بديةً  أف يتعاىدى  بابنا كاف آكد حقًّا، فينبغي للجارً  أقربى 

 (ّ)(.أك فعلو  و بقوؿو باألقواؿ كاألفعاؿ كعدـ أذيتً 
 -حقى ا١بارً كأكدى على اإلحساًف إليو، بل إفَّ ىذه كانٍت كصيةي جربيل  -  -كقد عظَّمى النيب 

 -  للنيب-  - عن النيب  - رضي اهلل عنها - عن عائشةى مراران، ف-  -  :ما زاؿى )قاؿ 
 (ْ)(.وي سيورثي  وي أنَّ  ، حٌب ظننتي با١بارً  يوصيِب جربيلي 

                                                

 .ٔسورة الطبلؽ، آية     (ُ)
 .ّٔسورة النساء، آية    (ِ)
 . ُٕٕ،ص تيسّب الكرًن ا٤بناف يف تفسّب كبلـ الرٞبن ، عبدالرٞبن السعدم    (ّ)
 .َُ/ٖ، ص َُٓٔأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األدب، باب الوصاة با١بار، رقم ا٢بديث    (ْ)
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كالغريب  ،كالصديق كالعدك ،كالعابد كالفاسق ،كالكافر ا٤بسلمي  يشملي  ا١بارً  كاسمي قاؿى ابني حجرو: )
 (ُ)(.كاألبعد كاألقرب داران  ،كالقريب كاألجنيب ،كالنافع كالضار ،كالبلدم

 والجيراُن ثالثُة أصناٍف: 
 :  كىو غّبي ا٤بسلم، فلو حق ا١بوار .جاٌر لُو حٌق واحدٌ -ُ
 اإلسبلـ. ك ىو ا١بار ا٤بسلم، فلو حق ا١بوار كحقجاٌر لو حقان:  -ٕ
:  كىو ا١بار ا٤بسلم ذك الرحم، فلو حق ا١بوار، كحق اإلسبلـ، كحق جاٌر لو ثالثُة حقوقٍ  -ٖ

 (ِ)الرحم.
سن إليو؛ ٤با يف  لذا كافى على ا٤بسلًم أٍف ييكًرـى جارىهي كيتعاىده با٥بدايا كٯبتهد يف عدـ إيذائو كٰبي

ككذلك الفائدة الٍب تعودي على اَّتمًع ا٤بسلم  -  -ذلك من اتباعو ألمًر اهلل، كأمر رسولو 
 فتزدادي األلفةي كاحملبة.

 التعامُل مع ذوي األرحاِم واألقارِب:  -ٗ
 لقد عظَّمى اإلسبلـي حقوؽى ذكم األرحاـ كاألقارب، ككجو ٕبسًن التعامًل معهم قاؿ تعاذل:

  ُّٱ

 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
 -كالقرّب: مصدر كالرجعى كالعقىب، ىم القرابةي ) ، قاؿ اإلماـ الشوكاين:(ّ) َّ مص

 (ْ)(.ما تبلغ إليو القدرةي  كبقدرً  ،ُّم: صلتهم كالقياـ ٗبا ٰبتاجوف إليو ٕبسب الطاقةً  كاإلحسافي 
بل إنَّوي سبحانىوي كتعاذل أمرى بإعطاًء القريًب ما يستحقو من الصلًة كالرب كاإلحساًف إليو، فقاؿ 

، (ٓ) َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱتعاذل : 
                                                

 -الناشر: دار ا٤بعرفة ، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، البارم شرح صحيح البخارمفتح   (ُ)
 .ُْْ/َُ، ص ُّٕٗ -الطبعة األكذل -بّبكت،

 .ِْْ/َُ،ابن حجر، ص فتح البارم شرح صحيح البخارمانظر:    (ِ)
 .ّٖسورة البقرة، آية   (ّ)
 .ُِٔ/ُفتح القدير، الشوكاين، ص   (ْ)
 .ِٔسورة اإلسراء، آية   (ٓ)
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 ا٣بلة، كا٤بواساة عند ا٢باجةً  الرحم، كسدٍّ  من صلةً  ما يتعْبي  يف ىذه اآليةً  كا٢بقي قاؿ القرطيب )
 (ُ)(.كجوو  بكلٍّ  ، كا٤بعونةً با٤باؿً 

 -  -عن أيب أيوب األنصارمصلةى الرحًم من موجباًت دخوًؿ ا١بنًة، ف -  -كقد عدَّ النيب 
كال  تعبد اهلل) :-  -. فقاؿ النيب دخلِب ا١بنةى يي  :  أخربين بعملو -  -رجبلن قاؿ للنيب  أفَّ 

 (ِ)(.حمى الرَّ  صلى ؤيت الزكاة،كتى كتي ، قيم الصبلةى بو شيئان،كتي  شرؾى تي 
يقوؿ:  -  -النيب  ٠بعى  وي جبّب بن مطعم، أنَّ بل إهنا قد حيرٍّمٍت ا١بنةي على قاطًع الرحًم، فعن 

(. قاطعي  ا١بنةى  ال يدخلى )  (ّ)رحمو
، قاؿ ا٢بافظ  كذكم الرحم كاألقارب اللذين ٘ببي صلتهم ىم مىٍن كافى بينهم كبْبى ا٤بسلًم نسبه

أـ  وي سواء كاف يرثى  نسبه  بينو كبْب اآلخرً  نٍ كىم مى  يطلق:على األقاربً ابن حجر: )ذكم الرَّحًم 
 خركجى  لثاين يستلزـي ؛ألف اكاألكؿ ىو ا٤برجحي  ،فقط كقيل ىم احملارـي  ،أـ ال كاف ذا ٧برـو  ال،سواء

ـً  األعماـً  أكالدً   (ْ)(.كليس كذلك كأكالد األخواؿ من ذكم األرحا
 كيفيُة صلِة الرَّحِم :

ـي ٕبسًب قرُّم يف النسب من ا٤بسلًم، فصلةي  الوالدين كاألخوًة  أكذل  ٱبتلف األقارب كاألرحا
من األرحاـً ليس كمثل مىٍن ىو كأشد من صلة أبناًء ا٣باؿ كالعمٍّ، ككذلك مىٍن كافى قريبه كجاره 

 يف مدينةو أخرل أك دكلةو أخرل.
  -وتكون صلُة الرحِم بما يأتي :

 الزيارًة كذلك بالذٍّىاب إليهم يف مكاهنم، سواء كاف يف ا٤بنزًؿ أك العمل. -ُ
 استضافًتهم كإكرامهم يف ٧بلو كمنزلو. -ِ

                                                

  ِْٕ/َُا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص   (ُ)
، كأخرجو مسلم يف َُْ/ِ، ص ُّٔٗأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الزكاة، باب كجوب الزكاة، حديث رقم  (ِ)

 .ُّّٖ/ّ، ص ُُْٕصحيحو، كتاب األقضية، باب قضية ىند، حديث رقم 
 .َٓ/ٖ، ص ْٖٗٓ، كتاب األدب، باب إمث القاطع، رقم ا٢بديث أخرجو البخارم يف صحيحو  (ّ)
 .ُْْ/َُ،ابن حجر، ص فتح البارم شرح صحيح البخارم  (ْ)
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 تفقًدىم كالسؤاًؿ عنهم كعن أحوا٥بم. -ّ
 أفراًحهم كيف أحزاهنم. مشاركًتهم يف -ْ
 إغاثًة ا٤بلهوؼ كإعانًة احملتاج حسب االستطاعة. -ٓ

كيتم  تناكؿي موضوعات الشريعة يف اَّاًؿ االجتماعي يف إسبانيا من قبًل ا٣بطباء كالدعاة يف خطبًة 
ا١بمعة، حيثي يتم تناكؿي حقوؽى ا٤بسلمْب على بعضهم، ككذلك حقوؽ الزكج كالزكجة بعضهم 

 ، كأيضان حقوؽ األرحاـً كاألقارب .على بعضو 
كما يتم  تناكؿ مثلى ىذه ا٤بوضوعات يف ا٤بخيماًت الشبابية الدعوية، حيث يتم توجيو الشبابى 

مساعد رئيس ا٤بركز  -٪بيب العايي  -ا٤بسلم إذل كجوب صلًة الرحم كًبرٍّ الوالدين، يقوؿ الشيخ 
ان سنويان، كيكوف يف شهر مارسو أك إبريل؛ كذلك الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: )يقيم ا٤بركز ٨بيم

للشباًب، كيتم اختياري موضوعو ٧بددو طواؿى فَبة ا٤بخيم، ككاف آخر موضوع عن: )بر الوالدين(، 
 (ُ)ككاف لو تأثّب جيده على ا٢باضرين(.

  -ثالثاً: موضوعاُت الشريعِة في مجاِل المعامالِت:
ما ٰبتاجو اإلنسافي يف حياتو الدينية كالدنيوية، ك٩با جاءت الشريعةي اإلسبلمية شاملةن لكلٍّ 

ٰبتاجو يف أمور دنياه، فاإلنسافي بفطرتو ٰبتاج إذل العمل ككسب ا٤باؿ؛ حٌب يستطيعى األكلى 
 كالشرب كالسكن كباقي متطلباًت ا٢بياة الضركرية.

 جح مج حج ُّٱٱكقد جعل اهللي يف األرض من الرزؽ الذم يكفي سكاهنا فقاؿ تعاذل :
}كقدر فيها أقواهتا{، قاؿ ابن كثّب:  (ِ)ٱَّ خس حس جس مخ جخ  مح

 (ُ)(.غرسزرع كتي ها إليو من األرزاؽ كاألماكن الٍب تي كىو:ما ٰبتاج  أىلي 
                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين  بتاريخ  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

 .َُسورة فصلت، آية    (ِ)
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 صلحي ها كما يى أرزاؽ أىلً  :معُب"قدر فيها أقواهتا" أم :كالضحاؾي  كقاؿ عكرمةه قاؿ القرطيب: )
هم ليعيش بعضي  ؛يف كل بلدة ما دل ٯبعلو يف األخرل لتجارات كاألشجار كا٤بنافعا هم من٤بعايشً 

و يف بعض الببلد ليتبايعوف حٌب إنٌ )قاؿ عكرمة: ك كاألسفار من بلد إذل بلد.  بالتجارةً  من بعضو 
 (ِ)(.ٗبثل با٤بلح مثبلن  الذىبى 

عندى  كقد قسَّمى اهللي األرزاؽى بْب عباده كفاضل بينهم يف معيشتهم، كجعل كلَّ كاحدو فيهم ٰبتاج ما
 مض خض حض جضمص  خص حص مس خس حس جس ُّٱٱاآلخر، قاؿ تعاذل :

 (ّ).َّمغ جغ  مع جع مظ حط
كا٤باؿي يف ا٢بقيقة ىو ًملكه هلل سبحانو كتعاذل، كإ٭با اإلنساف ميستخلىفه فيو، ما داـ حيان فإذا 

أنس بن مات انتقل ا٤باؿ إذل كرثتو، كدل يأخذ منو شيئا معو  إذل قربه، كما يف حديث 
، فّبجع اثناف كيبقى كاحد، ثبلثةه  ا٤بيتى  يتبعي ): -  -قاؿ رسوؿ اهلل  ، أنو قاؿ: مالك،

 (ْ)(.وو كمالو كيبقى عملي و كمالو كعملو، فّبجع أىلي يتبعو أىلي 
 ىي مي خي ُّٱٱفشرَّعى اهلل لعباًده كسبى ا٤باؿ، كلكن عن طريق ا٢ببلؿ كما قاؿ تعاذل:

}كأحل اهلل البيع{ أم: ٤با فيو من ، قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: (ٓ) َّٰذ يي
ٝبيع أنواع التصرفات  لٍّ يف حً  ا٤بصلحة كشدة ا٢باجة كحصوؿ الضرر بتحرٲبو، كىذا أصله  عموـً 

 (ٔ)(.ـ الربا{ ٤با فيو من الظلم كسوء العاقبةالكسبية حٌب يرد ما يدؿ على ا٤بنع }كحرَّ 
 لذا كافى األصلي يف البيوع ا٢ًبٌل إال ما حرمو الشرعي.

                                                                                                                                            

 . ُٓٔ/ٕتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص    (ُ)
  ّّْ/ُٓا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص    (ِ)
 ..ِّسورة الزخرؼ، آية    (ّ)
، كأخرجو مسلم َُٕ/ٖ، ص ُْٓٔأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الرقاؽ، باب سكرات ا٤بوت، حديث رقم   (ْ)

 .ِِّٕ/ْ، ص َِٔٗيف صحيحو، كتاب الزىد كالرقائق، حديث رقم 
 .ِٕٓسورة البقرة، آية   (ٓ)
 . ُُٔتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص   (ٔ)
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 وموضوعاُت الشريعِة في مجال المعامالِت على نوعين: 
 موضوعاٌت أمَر بها الشَّرُع في مجاِل المعامالت، ومنها:  -ٔ
 وجوب الزكاة في المال والندب إلى الصدقة:  -أ

هي كما قاؿ تعاذل:  جت هب ُّٱٱ٤با كافى ا٤باؿي الذم يكسبو ا٤بسلم ىو بتوفيًق اهلًل سبحانو كحدى
ٱ َّ  خت حت

لنفسو من  طهرةمك  يألمواؿ ا٤بزك طهرةه م الزكاةي كافى للفقًّب حقه فيو، ف، لذا  (ُ)
يأيت ،كالقضاء على الفقر كما تعاطًف اَّتمع بعضو مع بعضإذل م تؤد كالزكاةالطمع كا٢برص، 

 .اجتماعية كاقتصادية كأخبلقيةو  مشاكلو  معو من
  مل  ُّٱٱسيعوضو عنو، فقاؿ تعاذل : كأخرب سبحانيو أفَّ ما ينفقو العبدي يف سبيل اهلل، فإفَّ اهلل

ما  فإفَّ  (، قاؿ القرطيب:(ِ)  َّ  هن من خن حن جنمم خم حم جم هل
لو كأخلف عليو، أم  اهلل فهو ٱبلفو،أم فهو ٱبلفو عليكم، يقاؿ: أخلفى  أنفقتم يف طاعةً 

 (ّ).)يعطيكم خلفو كبدلو، كذلك البدؿ إما يف الدنيا كإما يف اآلخرةً 
عن أيب تدعو لو ا٤ببلئكةي بأٍف يعوضيو اهللي جزاءى إنفاقًو يف سبيل اهلل، فكا٤بتصدؽي يف سبيًل اهلل 

فيو إال ملكاف ينزالف، فيقوؿ  يصبح العبادي  يوـو  نٍ ما مً ): -  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ىريرة، 
 (ْ).(تلفان  ٩بسكان  خلفا، كيقوؿ اآلخر: اللهم، أعطً  منفقان  أعطً  أحدٮبا: اللهمَّ 

  -التحري في الكسِب الحالِل: -ب
٤با كانت النفس تطمعي كتسعى إذل كسًب ا٤باؿ بأمٍّ صفةو كاف، فقد حثَّ اإلسبلـي على كجوب 
ا٢برص على أف يكوف كسبي ا٤باًؿ بالوسائل ا٤بشركعة، كالتحذير أفَّ اهللى سوؼ يسأؿي العبدى يوـى 

 - -عن النيب ، ن ابن مسعود، عالقيامة عن مالو من أين أكتسبو ؟ كفيما أنفقو ؟، ف

                                                

 .َُسورة ا٤بنافقوف، آية   (ُ)
 .ّٗسورة سبأ، آية   (ِ)
 . َّٕ/ُْا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص    (ّ)
 .ََٕ/ِ، ص ََُُأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الزكاة، باب يف ا٤بنفق كا٤بمسك، رقم ا٢بديث    (ْ)
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ـي  ال تزكؿي )قاؿ: ، عن عمره فيم أفناه، عن ٟبسً  سأؿى حٌب يي  وً ربٍّ  من عندى  ابن آدـ يـو القيامةً  قد
(مى لً من أين اكتسبو كفيم أنفقو، كماذا عمل فيما عى  فيم أببله، كمالوً  كعن شبابوً 

فبل يكفي أف ، (ُ)
 بدَّ أف ينفقىوي أيضا يف ما يرضي اهلل كما يكوف مباحان.يكسبى اإلنسافي ا٤باؿى ا٢ببلؿ بل ال 

  تحريُم اإلسراِف في الماِل: -ج
من ا٤بسائًل ا٤بتعلقًة با٤باؿ ىو ٙبرًني اإلسراًؼ كالبذخ يف ا٤باؿ الذم كسبو اإلنسافي، فإفَّ اهللى 

 ين ىن من خنحن جن  يم ىم ُّٱسبحانىوي كتعاذل ال ٰبب  ا٤بسرفْب، فقاؿ تعاذل: 

 إما بالزيادة على القدرً  كاإلسراؼي كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: )، (ِ) مه جه
الَبفو كالتنوؽ يف ا٤بآكل كا٤بشارب كاللباس، ب، كإما ا١بسمى  ضر  ت ٍبالكايف كالشره يف ا٤بأكوالت ال

ب  اٍلميٍسرًًفْبى{ فإفَّ ، إذل ا٢براـ كإما بتجاكز ا٢ببلؿً   بدفى  كيضر  يبغضو اهلل،  رؼى السَّ  }ًإنَّوي ال ٰبًي
 (ّ)(.اإلنساف كمعيشتوً 

قاؿ: قاؿ رسوؿ ، عن أيب ىريرة، عن إضاعًة ا٤باؿ فيما ال ينفع، ف -  -كقد هنى النيب  
، فّبضى لكم: أف تعبدكه، كال تشركوا ، كيكره لكم ثبلثان يرضى لكم ثبلثان  اهللى  إفَّ ): -  -اهلل 

تفرقوا، كيكره لكم: قيل كقاؿ، ككثرة السؤاؿ، كإضاعة كال  ٝبيعان  بو شيئا، كأف تعتصموا ٕببل اهللً 
 (ْ)(.ا٤باؿً 

                                                

.، َُٗ/ْ، ص ُِْٔأخرجو الَبمذم يف سننو، أبواب صفة القيامة كالرقائق كالورع، باب يف القيامة، رقم ا٢بديث    (ُ)
 .ِٗٓ / ْص (،ُِْٕ -ُِْٔرقم )حديث  كصححو األلباين يف صحيح سنن الَبمذم،

 .ُّسورة األعراؼ، آية    (ِ)
 . ِٕٖتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص    (ّ)
، ص ُُٕٓأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة ا٤بسائل من غّب حاجة، رقم ا٢بديث    (ْ)

ّ/َُّْ. 
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ـي  قاؿ  ،و الشرعيةو يف غّب كجوىً فهو صرفي  ا٤باؿً  كأما إضاعةي ) النوكم يف شرح ىذا ا٢بديث: اإلما
ال ٯبب ا٤بفسدين؛كألنو إذا أضاع مالو تعرض ٤با  ،كاهللي إفساده  وي كسبب النهي أنَّ  ،و للتلفكتعريضً 

 (1)(.يف أيدم الناس

 -  :موضوعاٌت نهى عنها الشرُع في مجاِل المعامالِت ومنها -ٕ
  :الغُش في المعامالتِ  -ٔ

ارسي الغشى يف معامبلتو، كتوعده بالعذاب كالويل كالثبور، فقاؿ  َـّ اهللي سبحانو كتعاذل مىٍن ٲبي لقد ذ
قاؿ: ، عن ابن عباس  النسائيي  لى كى رى ، قاؿ القرطيب: )(ِ)  َّ حج مث هت ُّٱٱتعاذل:

للمطففْب  ، فأنزؿ اهلل تعاذل: كيله بلن كانوا من أخبث الناس كيٍ   ا٤بدينةى  -  -٤با قدـ النيب 
 (ّ)(.يبل إذل يومهم ىذاكى   اسً أكىف النَّ  نٍ بعد ذلك. قاؿ الفراء: فهم مً  فأحسنوا الكيلى 

عن قوـً شيعيبو الذين كانوا ينقصوف ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كيبخسوف الناس يف كقد أخرب سبحانيو 
 معامبلهتم،  فكاف عقاُّيم العذابى الشديد منو سبحانو.

منو كأخربى أفَّ مىٍن ٲبيارس  -  -ك٤با للغًش من ضررو بالغ يف ا٤بعامبلت التجارية فقد حذَّرى النيب 
يده  فأدخلى  على صربة طعاـو  مرَّ  -  -اهلل  ؿى رسو  أفَّ  ،عن أيب ىريرةالغش ليس منو، ف

يا رسوؿ اهلل،  قاؿ أصابتو السماءي  ( الطعاـ؟ ما ىذا يا صاحبى )فقاؿ:  فيها، فنالت أصابعو بلبلن 
و قولي ، قاؿ ابن حجر: )(ْ)(غش فليس مِب نٍ الطعاـ كي يراه الناس، مى  و فوؽى أفبل جعلتى )قاؿ: 

، كال شكَّ أفَّ يف ىذا كعيده شديد (ٓ)(ليس متبعا لطريقتنافليس منا أم ليس على طريقتنا أك 
 يزجر من أف أراد أف ٲبارس الغش يف معامبلتًو.

 - :الرّْبا -ٕ
                                                

 . ُُ/ُِا٤بنهاج شرح صحيح مسلم، النوكم، ص    (ُ)
 .ُة سورة ا٤بطففْب، آي   (ِ)
 . َِٓ/ُٗا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص    (ّ)
، ص َُِ)من غشنا فليس منا(، رقم ا٢بديث  -  -أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب األٲباف، باب قوؿ النيب    (ْ)

ُ/ٗٗ. 
 .ِْ/ُّفتح البارم، ابن حجر، ص    (ٓ)
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 (ُ).ٱَّ جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱٱالزيادة. قاؿ اهلل تعاذل: ٗبعُبالربا يف اللغة: 

 (ِ).٨بصوصةو  يف أشياءو  : الزيادةي رعً يف الشَّ ك 
 ىي مي خي ُّٱٱبالكتاب، كالسنة، كاإلٝباع؛ أما الكتاب، فقوؿ اهلل تعاذل: ـه كىو ٧برَّ 

 كسوءً  }كحـر الربا{ ٤با فيو من الظلمً ، قاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: (ّ)ٱَّٰذ يي
نسيئة، كمنو جعل ما يف الذمة رأس  العاقبة، كالربا نوعاف: ربا نسيئة كبيع الربا ٗبا يشاركو يف العلةً 

كالسنة،  ككبلٮبا ٧بـر بالكتابً  ، كىو بيع ما ٯبرم فيو الربا ٔبنسو متفاضبلن ماؿ، سلم، كربا فضلو 
 (ْ)(.كاإلٝباعً 

، قاؿ الشيخ عبد قاؿ تعاذل: }ٲبحق اهلل الربا{كماؿي ىذا ا٤برايب الذم يكسبو فإف اهلل ٲبحقي بركتىو 
لوقوع اآلفات فيو كنزع  ، فيكوف سببان ككصفان  و ذاتان بركتى  بي ذىً و كيي يذىبي أم: الرٞبن بن سعدم: )

 (ٓ)(.ارً ا لو إذل النَّ بل يكوف زادن  ،عليو ؤجرٍ منو دل يي  أنفقى  الربكة عنو، كإفٍ 
 مث  هت مت خت ُّٱٱكتػىوىعىدى اهللي سبحانىو مىٍن يتعاملي بالربا با٢برب منو، فقاؿ تعاذل:

 (ٔ). َّ جخمح جح مج حج
عن أيب ىريرة التعاملى بالربا من السَّبًع ا٤بهلكاًت، كمن الكبائر ا٤بوبقات، ف -  -كقد عدَّ النيبي 

-  - عن النيب ،-  -  :؟ قاؿ: نَّ قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىي (، اجتنبوا السبع ا٤بوبقات)قاؿ
اليتيم،  با، كأكل ماؿى الر  النفس الٍب حـر اهلل إال با٢بق، كأكلي  و، كالسحر، كقتلي باللً  الشرؾي )

 (ٕ)(.ا٤بؤمنات الغافبلتً  احملصناتً  كالتورل يـو الزحف، كقذؼي 
                                                

 .ٓسورة ا٢بج، آية    (ُ)
 .ّ/ْا٤بغِب، ابن قدامو، ص    (ِ)
 .ِٕٓسورة البقرة، آية    (ّ)
 .ُُٔتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص    (ْ)
 .ُُٔتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص   (ٓ)
 .ِٕٗسورة البقرة، آية   (ٔ)
أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب الوصايا، باب قوؿ اهلل تعاذل )إف اللذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلما ا٭با يأكلوف   (ٕ)
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كالشك أفَّ الربا كالتعامل بو يؤثري على اَّتمًع، فعندما تكوفي إعانةي ا٤بسلم ألخيو عندى حلوؿ 
يقرض ا٤باؿ ضائقةو مالية بو ٗبقابل مادم، فإفَّ ذلك ٯبعلي اَّتمعي ا٤بسلم مفككان، فالغِب الذم 

كيرايب بو سيزدادي غُب، كالفقّب الذم ٰبتاجي إذل ا٤باًؿ كالذم سيتضاعف عليو سيزدادي فقران، كيف 
ا٤بقابًل ٪بدي اَّتمعى الذم يساعد أفراديه بعضىهم بعضاى تسودي فيو احملبةي كالتعاكف، كلذلك كانت 

 حكمةي اإلسبلـ عظيمة يف ٙبرًن الرٍّبا.
  -القماُر و الميسر: -ٖ

 (ُ).فيو غالبنا من ا٤بتغالبْب شيئنا من ا٤بغلوبً  شَبطي يي  لعبو  كل  القماُر ىو: 
 (ِ).بأم نوع كاف القماري الميسُر: 

 اللهو كميسري  ا٤بيسر: ميسراف، ميسري كا٤بيسري أعم  من القماًر، فقد قاؿ اإلماـ مالك: )
 كالشطرنج كا٤ببلىي كلها، كميسر القمار ما يتخاطر الناسي  دي رٍ ميسر اللهو النػَّ  نٍ القمار،فمً 

 (ّ)(.عليو
 خف حف جف ُّٱكقد حرَّـى اهللي تعاذل ا٤بيسرى كعدىا رجسان ًمٍن عىمًل الشيطاف، قاؿ تعاذل : 

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 (ْ).َّ هل مل

                                                                                                                                            

، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب األٲباف، باب بياف الكبائر َُ/ْ، ص ِٕٔٔهنم ناران(، حديث رقم يف بطو 
 .ِٗ/ُ، ص ٖٗكأكربىا، رقم ا٢بديث 

 .ُٕٗالتعريفات، ا١برجاين، ص   (ُ)
 -ىػ َُْٕالطبعة: األكذل، ، الناشر: دار الفكر،أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي،زكاجر عن اقَباؼ الكبائرال  (ِ)

 .ِّٖ/ِ، ص ـُٕٖٗ
،  ص الكويت –الطبعة الثانية، دارالسبلسل ،الكويت –كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ّ)

ّٗ/َْْ. 
 .َٗسورة ا٤بائدة، آية   (ْ)
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أمواؿ الناس بالباطل الذم  من أكلً  وي ،أنَّ هً أمرً  النهي عنو كتعظيمي  كسببي قاؿ ابن حجر ا٥بيتمي: )
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ قولو تعاذل:يف هنى اهلل عنو 
 (ُ). َّنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

من  أعظمي  ا٤بيسرً  إف مفسدةى أفَّ مفسدتىو أعظمي من الربا: ) -ابني تيمية  -كيرل شيخي اإلسبلـً 
اللهو ا٢براـ، إذ  ا٤باؿ با٢براـ، كمفسدةي  أكلً  الربا؛ألنو يشتمل على مفسدتْب: مفسدةي  مفسدةً 

 (0)(.باالرٍّ  ٙبرًنً  قبلى  ا٤بيسرى  ـى اهلل كعن الصبلة كيوقع يف العداكة كالبغضاء، ك٥بذا حرَّ  عن ذكرً  يصد  

كًمٍن ىينا كانٍت ا٢بكمةي يف ٙبرًًن القمار كا٤بيسر؛ ٤با ينشأي عنهما من العداكاًت بْبى الناًس، فتصبحي 
ك لصده عن ذكر اهلًل كصده عن القياـ بالواجباًت قلوبي الناس متنافرةن كمتباغضة، ككذل

 الشرعيًة. 
كًمٍن ا٤بوضوعاًت الٍب يتم  التطرؽي ٥با من قبل ا٣بطباًء كالدعاة موضوعات الشريعة يف ٦باؿ 
ا٤بعامبلت، كذلك ألٮبيتها فيتم  التحذيري من الربا كخطرًه كالغش كغّب ذلك من ا٤بخالفات غّب 

 ًة.الشرعية يف خطبًة ا١بمع
كما تيعقدي دكراته لؤلئمًة كا٣بطباء تتعلقي بفقًو ا٤بعامبلًت، مثل دكرًة )فقو ا٤بعامبلًت( كالٍب أقامىها 

، ككاف احملاضراف فيها َُُِ/ِ/ُُ-ٕاَّلسي اإلسبلمي الثقايف بكتالونيا خبلؿ الفَبة من 
يف جامعة  األستاذين بكلية الشريعةً  -كماؿ بلحركة   -حسن القصاب كالدكتور -الدكتور
 (ّ)أكادير.

                                                

 .ِّٖ/ِ، ص أٞبد بن حجر ا٥بيتمي،زكاجر عن اقَباؼ الكبائرال  (ُ)
 .َْٔ/ّٗ،  ص الكويت –كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمية ، لكويتيةا٤بوسوعة الفقهية ا  (ِ)
 كتيب )أنشطة اَّلس اإلسبلمي الثقايف بكاتلونيا(، غّب مطبوع.    (ّ)
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 الَمْطَلُب الثَّاِلثُ 
 موضوعاُت األخالقِ 

 تمهيد: 
لقد اىتمَّ اإلسبلـي ببناًء األخبلًؽ كا٢بثٍّ عليها؛ ٤با ٥با من أٮبيةو كتأثّبو على الداعي ا٤بتخلق ُّا،  

  ين ىن نن من زن ُّٱبقولو:  – -ككذلك على ا٤بدعو، فقد كصفى اهللي تعاذل رسولو 

 -، بل ينبغي على العبًد سؤاؿى اهلًل كدعاءه أف يرزقو ا٣بلقى ا٢بسنى، فقد كاف من دعاًء النيب (ُ)ٱَّ
 - كأىدين ألحسًن األخبلؽ ال يىهدم ألحسًنها إال أنت، كأصرؼ عِب سيئها، ال يصرؼ( :

.)  (ِ)عِب سيٍّئها إال أنتى
  -أوال:  تعريُف األخالِق:

، كقاؿ ابن منظور: (ّ)و قد قدر عليوصاحبى  ألفَّ  ؛كىي السجيةي ٝبعي خلقو األخالُق لغة: 
لصورة اإلنساف الباطنة  وي و أنَّ كالطبع كالسجية، كحقيقتي  ، بضم البلـ كسكوهنا: كىو الديني لقي ا٣بي )

 (ْ)(.كىي نفسو كأكصافها كمعانيها ا٤بختصة ُّا
  -وتعريُف األخالِق اصطالحًا:
 بسهولةو  عنها األفعاؿي  صدري تى  راسخةه  للنفسً  عن ىيئةو  ا٣بيلق: عبارةه عرفها ا١برجاين بقولو: )

ٕبيث تصدر عنها األفعاؿ ا١بميلة عقبلن  كانت ا٥بيئةي   كركية، فإفَّ  إذل فكرو  كيسر،من غّب حاجةو 
قنا حسننا، كإف كاف الصادر منها األفعاؿ القبيحة، ٠بيت ا٥بيئة: لي كشرعنا بسهولة، ٠بيت ا٥بيئة: خي 
                                                

 .ْسورة القلم، آية   (ُ)
، َِِأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، باب الدعاء يف صبلة الليل كقيامو، حديث رقم   (ِ)

 .ّْٓ/ُص
 .ُِْ/ِص  القزكيِب الرازم، زكريامد بن فارس بن أ، معجم مقاييس اللغة  (ّ)
 .ٖٔ/َُلساف العرب، ابن منظور، ص   (ْ)
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 (ُ)(.قنا سيئنالي خي 
كاألحكاـ كالعواطف كالعادات الٍب  من األفكارً  على ٦بموعةو  األخبلؽً  كلمةي   طلقي تي ًقيل: )ك 

عامة يف  بصفةو  هم ٘باه بعض، كالٍب يعَبؼ ُّا كيقبلها األفرادي بعضي  الناس ككاجباتً  تتصل ٕبقوؽً 
 (ِ)(.معينةو  أك يف حضارةو  معْبو  عصرو 

 -اإلسباني:ثانيا:  موضوعاُت األخالِق في دعوِة المجتمِع 
يهتم الدعاةي إذل الًلو يف إسبانيا ٗبوضوعاًت األخبلؽ اإلسبلمية كا٢بث على التَّخىليًق ُّا، 
كذلك ألٮبيًة ىذا ا١بانب يف تكوين شخصيةو مسلمةو ذات أخبلؽو حسنةو تؤثر يف اَّتمع 

تذل بو، كٲبكن تقسيم ىذه ا٤بوضوعات كما يلي:   -اإلسباين، كيكوف قدكةن ٰبي
  -ُق الحسنِة التي يَنبغي على المسلِم التخلق بها:األخال -ٔ

لقد أمرى اإلسبلـي بكلٍّ خيليقو حسنو تقبلو الفطرةي كتنشده النفوسي كتدعو إليو ا٢باجةي، كمن ىذه 
 األخبلؽ: 

 الّصبُر:  -أ
 ، كأصل الصرب: ا٢ببس، ككل  كيضاده ا١بزعي  ،(ّ)يف ضيقو  اإلمساؾي ٗبعُب: :في اللغةِ  الصبرُ 

 .هي فقد صربى  شيئان  سى بى حى  نٍ مى 
، كاللساف عن عن ا١بزعً  النفسً  "حبسي  اصطبلحا بقولو: -رٞبو اهلل-ابن القيم  وعرَّفو 

                                                

-ىػ َُّْلبنانالطبعة: األكذل –علي بن ٧بمد الزين الشريف ا١برجاين، دار الكتب العلمية بّبكت  ،لتعريفاتا (ُ)
 .َُُ، ص ـُّٖٗ

 -ىػُُّْالرياضالطبعة: األكذل  –دار عادل الكتب للطباعة كالنشر  ،مقداد يا١بن ٧بمد علي، (علم األخبلؽ اإلسبلميةِ)
 .ّٓ، ص ـُِٗٗ

 دار الفكر ا٤بعاصر، ، ٙبقيق: د. ٧بمد رضواف الداية، ٧بمد عبد الرؤكؼ ا٤بناكم التوقيف على مهمات التعريف،(  ّ)
 .ْْٕ/ُص   ،َُُْالطبعة األكذل،  دار الفكر، دمشقبّبكت ػ 
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 .(ُ)ك٫بوٮبا" الثيابً  كشقٍّ  ا٣بدكدً  عن لطمً  التشكي، كا١بوارحً 
كمن نصائح لقماف ا٢بكيم البنو بوجوب الصرب على ما ٯبرم على اإلنساف، خصوصنا إذا كاف 

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص ُّٱيف سبيل اهلل، فقاؿ تعاذل: 
كقولو: }إف ذلك ، قاؿ ابني كثّب )(ِ) َّ حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع

 (ّ)(.األمورً  على أذل الناس ٤بن عزـً  الصربى  من عـز األمور{ أم: إفَّ 
كبشر  {أعدَّ اهلل للصابرين األجرى العظيم جزاءن ٥بم على صربىم كما قاؿ تعاذل: كقد
و أصلي  كالصربي  ،قولو تعاذل:"كبشر الصابرين" أم بالثواب على الصربً كقاؿ القرطيب: ) }الصابرين

 (ْ)(.األكذل و غّب مقدر، لكن ال يكوف ذلك إال بالصرب عند الصدمةً ا٢ببس، كثوابي 

 هب مب ُّٱبل إفَّ األجرى على الصَّرًب ال حدَّ لو من اهلل سبحانو كتعاذل، كما قاؿ تعاذل : 

ـه ، كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: )(ٓ) َّ  مس هث مث هت مت يف  كىذا عا
عن معاصيو فبل يرتكبها،  على أقدار اهلل ا٤بؤ٤بة فبل يتسخطها، كالصربي  ٝبيع أنواع الصرب، الصربي 

كال عد  الصابرين أجرىم بغّب حساب، أم: بغّب حدٍّ  اهللي  كالصرب على طاعتو حٌب يؤديها، فوعدى 
 (ٔ)(.األمورً  على كلٍّ  عْبه الصرب ك٧بلو عند اهلل، كأنو مي  كال مقدار، كما ذاؾ إال لفضيلةً 

 الصّْدُق:  -ب
 .للواقعً  ا٢بكمً  : مطابقةي اللغةفي      

                                                

مكتبة: دار ، دار ابن كثّبدمشق ػ بّبكت،  ، ،عدة الصابرين كذخّبة الشاكرين،٧بمد بن أيب بكر بن قيم ا١بوزية  (ُ)
 (.ُٓص)ـ، ُٖٗٗىػ/ َُْٗالطبعة: الثالثة ،ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعوديةالَباث، ا٤بدينة 

 .ُٕسورة لقماف، آية   (ِ)
 . ّّٖ/ٔتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص    (ّ)
 . ُْٕ/ِا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص    (ْ)
 .َُسورة الزمر، آية   (ٓ)
  َِٕتيسّب الكرًن الرٞبن، السعدم، ص    (ٔ)
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، كىو اإلبانة الكذبً  د  : ىو ضً كقيل: الصدؽي ، يف مواطن ا٥ببلؾً  ا٢بقً  قوؿي  :االصطالحوفي 
 (ُ).عما ٱبرب بو على ما كاف

  -كالصدؽي من صفاًت األنبياء الٍب ذكرىا اهلل تعاذل يف القرآف فقاؿ تعاذل: عن نبيو إبراىيم 
 ٰى ٰر ُّٱٱ– -، كقاؿ أيضان عن نبيو إدريس (ِ) َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ -

، فهو الصدؽً  الصديق: كثّبي ، كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم:  )(ّ)ٱ َّ َّ ٍّ ٌّ
 .(ْ)( بوً  بالتصديقً  ما أمرى  بكلٍّ  يف أقوالو كأفعالو كأحوالو، ا٤بصدؽي  الصادؽي 

كقد رفعى اهللي منزلةى أىًل الصدًؽ يف ا١بنًة حٌب كانٍت منزلتيهم مقاربةن ٤بنزلًة األنبياًء كالشهداًء، 
ككاف جزاءي مىٍن ييطٍع اهللى كالرسوؿ أٍف تكوفى منزلتيو معى األنبياًء كأىل الصدؽ كالشهداء كما قاؿ 

 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱتعاذل :

 (ٓ). َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت
على ٙبرم الصدؽى يف ا٢بديًث، كذكرى أفَّ الصدؽى يقود صاحبىو  -  -كقد حىثَّ النيب 

عن عبد اهلل بن كمةى عليو يكوف ثوابيو أٍف ييكتبى العبدي عندى اهلًل صٌديقان، فإذل ا١بنة، كأفَّ ا٤بدا
يهدم إذل  الربى  رب، كإفَّ يهدم إذل ال الصدؽى  إفَّ ): -  -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، أنو مسعود، 

 (ٔ)(.يقان صدٍّ  اهللً  عندى  ليتحرل الصدؽ، حٌب يكتبى  العبدى  ا١بنة، كإفَّ 
كالصدؽي مطلوبه يف األقواؿ كاألفعاؿ، فيكوفي الصدؽي يف األقواؿ بنقل األخباًر 

                                                

 . ُِّالتعريفات، ا١برجاين، ص    (ُ)
 .ُْسورة مرًن، آية   (ِ)
 .ٔٓسورة مرًن، آية   (ّ)
 .ْْٗتيسّب الكرًن الرٞبن، السعدم، ص   (ْ)
 .ٗٔسورة النساء، آية   (ٓ)
   أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب قبح الكذب كحسن الصدؽ كفضلو، حديث رقم    (ٔ)

 .َُِّ/ْ، ص  َِٕٔ        
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الصحيحة، كيكوف الصدؽي يف األفعاؿ بالعمل ٗبا يعلم كأداء ا٢بقوؽ كالواجبات الٍب عليو، كأٍف 
 تكوف سريرتيو كعبلنية كاحدةن.

 األمانُة:  -ج
 كىذا يعم   ،فعبلن أك  دينو كدنياه قوالن  من أمرً  ما ٰبملو اإلنسافي  كل  ويقصُد باألمانة: 

 (ُ).معاشرة الناس كا٤بواعيد كغّب ذلك
كيعتربي خلقي األمانًة من الصفاًت الٍب عدَّىا اهللي سبحانو كتعاذل من صفاًت ا٤بؤمنْب، فقاؿ تعاذل: 

كاألمانة من صفاًت الرسل كاألنبياء، ، (ِ) َّ نت مت زت رت  يب ىب ُّٱ
 (ّ). َّ خم حم جم هل مل ُّٱفقد كانوا يقولوف ألقوامهم كما قاؿ تعاذل حكاية عنهم: 

كاألمانةي ًٞبٍله ثقيله دل تستطع السماكاتي كاألرض كا١بباؿ ٞبلها؛ كذلك لثقل عبئها فكاف 
 حس ُّٱفقاؿ تعاذل :  اتصاؼي ا٤بؤمًن ُّذه الصفة يدؿ على اتصافًو ٖبلقو عظيم كصفة جليلة،

  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 مي ظً عى يػي كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم: )، (ْ) َّ مف خف حف جف مغ جغمع

، يف األكامرى  عليها ا٤بكلفْب، الٍب ىي امتثاؿي  اهللي  ، الٍب ائتمنى األمانةً  تعاذل شأفى  ، كاجتناب احملاـر
 السماكاتً ك تعاذل عرضها على ا٤بخلوقات العظيمة  وي كا٣بفية، كحاؿ العبلنية، كأنَّ  السرٍّ  حاؿً 

مت ُّا كأديتها على كجهها، فلك الثواب، قي  كاألرض كا١بباؿ، عرض ٚبيّب ال ٙبتيم، كأنك إفٍ 
 (ٓ)(.فعليك العقاب ُّاٍم دل تق كإفٍ 

                                                

 . َُٕ/ُِا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص   (ُ)
 .ٖسورة ا٤بؤمنوف، آية   (ِ)
 .ُّْ-ُِٓ- َُٕسورة الشعراء، آية   (ّ)
 .ّٕ-ِٕسورة األحزاب، آية   (ْ)
 .ّٕٔتيسّب الكرًن الرٞبن، السعدم، ص   (ٓ)



 الَمْطَلُب الثَّاِلُث :موضوعاُت األخالقِ  
 

ٕٕٜ 

 كًحٍفظي األمانًة لوي ًعدةي صورو منها: حفظي األمانة يف الطاعات فبل يزيد فيها ما ليس منها كال
ينقص منها ما كاف من أصلها، كحفظي األعضاًء كا١بوارح، فهي نعمةه من اهلل، فوجب أٍف ال 
يستخدمها إال فيما يرضي اهلل، كًمٍن ًصوًر األمانًة حفظي األمواؿ كاألغراض الٍب أكدعت عنده 

جو، سواء  كتسليمها ألصحاُّا كاملةن غّبى منقوصةو، كًمٍنها أداءي العمًل ا٤بوكًل إليو على أكمل ك 
 كانت كظيفة أك ٘بارة أك غّبىا.

كمن األخبلًؽ ا٢بسنًة الٍب أمرى الشارع ُّا: الكرـي كا١بود، كمنها ا٢بلمي كاألناة، كمنها الكلمة 
ـي لًبسًط  الطيبة كمن األخبلؽ ا٢بسنة أيضان لْب ا١بانب، كبشاشة الوجو كغّبىا، كال يتسع ا٤بقا

 .لٍب أمرى الشارعي ُّاالكبلـً عن ٝبيًع األخبلًؽ ا٢بسنًة ا
  -األخالُق السيئِة التي ينبغي على المسلِم اجتاِبها والحذُر منها: -ٕ

لقد هنى الشارعي عن ٝبلةو من األخبلًؽ السيئًة الٍب ييعود ضرريىا على ا٤بتخلًق ُّا كعلى اَّتمع، 
 -كمن ىذه األخبلؽ: 

ُر: -أ   -الِكبـْ
 كالرفعًة كالشرؼ.، كالتجرب، كالكربياءً  العظمةي لغة: 

من  و أكربي يرل نفسى  بنفسو، كأفٍ  من إعجابوً  ُّا اإلنسافي  يتخصصي  حالةه واصطالحاً: 
 (ُ).ا٢بقً  على اهلل باالمتناع عن قبوؿً  كربً التَّ  الكربً غّبه، كأعظم ي 

كقد ذكرى اهللي سبحانو كتعاذل أفَّ خيلقى الكرًب يستوجبي أٍف ٰبرـى صاحبىو الفهم يف الدين كالتوفيق 
 َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱإذل ا٣بّب، فقاؿ تعاذل: 

                                                

 .ٗ-ٕ/ُْص ، الزبيدم، ج العركس من جواىر القاموسانظر: تا   (ُ)
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 ها، كذلك ٦بازاةن كقيل: سأصرفهم عن نفعً ، سأصرفهم عن اإلٲباف ُّا، كقاؿ اإلماـ القرطيب: )(ُ)
 (ِ)(.ىمٍ على تكربً 

مىٍن ٚبلقى ُّذا ا٣بلق أٍف ٰبيٍرىـى دخوؿى ا١بنًة، فأفزع ىذا الوعيد  -  -كقد تػىوىعىدى النيب       
الصحابة؛ ألنَّو أيشًكلى عليهم مفهوـي الكرب فظنوا أف التجملى كلبس أٝبًل الثياًب من الكرب فوضح 

قاؿ:  -  - عن النيبقاؿ: ، أنو عن عبد اهلل بن مسعود،،حقيقةى الكرب، ف -  -٥بم 
و ثوبي  ٰبب أف يكوفى  الرجلى  قاؿ رجل: إفَّ « من كربو  ذرةو  ثقاؿى مً  كاف يف قلبوً   نٍ مى  ال يدخل ا١بنةى »

 (ّ«).الناسً  ، كغمطي ا٢بقً  بطري  ، الكربي اهلل ٝبيل ٰبب ا١بماؿى  إفَّ »و حسنة، قاؿ: كنعلي  حسنان 
الكرب بطر »بضده. فقاؿ  الكربى  -  -النيب  رى ك٥بذا فسَّ قاؿ ابن القيم يف شرحو ٥بذا ا٢بديث: )

ط يف صدره. كدفع الصائل. كغم ا٢بق: رده كجحده، كالدفعي  ، فبطري «الناسط ا٢بق، كغم
 (ْ)(.ُّا دىا، كاستهافى هم. كجحى حقوقى  الناس: احتقارىم كازدراؤىم. كمٌب احتقرىم كازدراىم: دفعى 

فقد تكربَّ على أمر اهلل سبحانو كتعاذل حينما أمره  -لعنو اهلل  -كالكربي من أخبلًؽ إبليس 
ـى فقاؿ تعاذل :   من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبالسجوًد آلد

 (ٓ). َّ ىه مه جه ين  ىن
 ك٠بعتي أفَّ الكربى شرٌّ من الشرًؾ، كقاؿ اإلماـ ابن قيم: ) -ابن تيمية  -كيرل شيخي اإلسبلـ 

 عن عبادةً  يتكربي  ا٤بتكربى  فإفَّ  ،شر من الشرؾ يقوؿ: التكربي  -رٞبو اهلل  -اإلسبلـ ابن تيمية  شيخى 
 (ٔ)(.هيعبد اهلل كغّبى  اهلل تعاذل، كا٤بشرؾي 

 الغيبُة:  -ب

                                                

 .ُْٔسورة األعراؼ، آية   (ُ)
 . ِّٖ/ٕا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص   (ِ)
 . ّٗ/ُ،ص ُٗأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب اإلٲباف، باب ٙبرًن الكرب كبيانو، حديث رقم   (ّ)
 .ُّٖ – ُّٕ/ِمدارج السالكْب، ابن القيم، ص   (ْ)
 .ُِسورة األعراؼ، آية   (ٓ)
 .ُّٔ/ِمدارج السالكْب، ابن القيم، ص   (ٔ)
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 (ُ).إال يف غيبةو  ألهنا ال تقاؿي  ؛ىذا نٍ مً  يف الناسً  الوقيعةي لغًة: 

 (ِ).الغيب بلفظ أك إشارة أك ٧باكاة أك بالقلب بظهرً  العيبً  ىي ذكري واصطالحاً: 
من الكبائر،  الغيبةى  أفَّ  ال خبلؼى كالغيبة من الكبائر كما نقل اإلٝباع بذلك اإلماـ القرطيب قاؿ: )

 (ّ)(.كجلَّ  عزَّ  إذل اهللً  يتوبى  عليو أفٍ  أحدان  اغتابى  نٍ مى  كأفَّ 
كقد ذكرى اهلل عز كجل عند التحذير من الغيبًة تشبيهان تشمئزي منو النفوس كذلك أفَّ ا٤بغتابى مثليو 

  حي جي يه ىهمه جه ين ىن ُّٱكمن يأكل ٢بمى أخيو ميتان، فقاؿ تعاذل: 
 (ْ). َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي

، ٢بمو ميتا، ا٤بكركه للنفوس غاية الكراىة، باغتيابوً  أكلى  وى شبَّ كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: )
، فاقد الركح، فكذلك، فلتكرىوا غيبتو، إذا كاف ميتان  ٢بمو، كخصوصان  فكما أنكم تكرىوف أكلى 

 (ٓ)(.حيان  كأكل ٢بموً 
،: -  -رسوؿ اهلل  قاؿقاؿ: ، أنو عن أيب ىريرة،مفهوـى الغيبًة، ف -  -كقد كضَّح النيب 

 .(ٔ«)ٗبا يكره ذكرؾ أخاؾى »كرسولو أعلم، قاؿ:  قالوا: اهللي « الغيبة؟أتدركف ما »
اإلماـ قاؿ كالغيبةي ميذىبةه للحسناًت، حيثي إفَّ ا٤بغتابى كمن يهدم حسناتىو إذل من اغتابىو، ك 

فهو يرمي  يغتاب كمن ينصب منجنيقان  نٍ مى  ا٤بهلكة للطاعات،كمثلي  ىي الصاعقةي  كالغيبةي )الغزارل: 
 (ٕ).(.كمشاالن  كٲبينان  كغربان  حسناتو شرقان بو 

                                                

 .ٗ-ٕ/ُْمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ص   (ُ)
  الطبعة: األكذل، ، مصر –زين الدين ٧بمد ا٤بناكم القاىرم، ا٤بكتبة التجارية الكربل ، فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب  (ِ)

 .ُِٗ/ّ، ص ُّٔٓ      
 . ّّٕ/ُٔا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص    (ّ)
 .ُِسورة ا٢بجرات، آية   (ْ)
 .ّٕٔتيسّب الكرًن الرٞبن، السعدم، ص   (ٓ)
 .ََُِ/ْ،ص ِٖٗٓأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب ٙبرًن الغيبة، حديث رقم   (ٔ)
 .ُِٗ/ّص  ا٤بناكم،، فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب  (ٕ)
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ك٤با كافى خيلقي الغيبًة يتسببي يف بىًث الشقاًؽ كالتباغض يف اَّتمعات كاف النهي كالتحرًني من 
 الشرع ٥بذا ا٣بلًق الذميًم.

 الَحَسُد:  -ج
 (ُ).و كفضيلتو، أك يسلبهماإليو نعمتي  تتحوؿى  حسده ٛبُب أفٍ لغة: 

 غّبةو  يف الغّب مع ٛبِب زكا٥با عنو ألجلً  نعمةو  من استحسافً  نفساين مركبه  إحساسه واصطالحاً: 
 (ِ).فيها أك على مشاركتو ا٢باسدً  ،على اختصاص الغّب بتلك ا٢بالة

 زب رب ُّٱٱباالستعاذًة باهلًل من ا٢باسًد فقاؿ تعاذل - -كقد كجَّو اهللي سبحانو كتعاذل نبيو 
ٱ َّ  يب ىب نب مب

ي اهلل بو يف صً عي  ذنبو  أكؿي  كا٢بسدي القرطيب: )، كقاؿ اإلماـ (ّ)
ـى  إبليسي  ، كأكؿ ذنب عصي بو يف األرض، فحسدى السماءً  . كا٢باسد ىابيلى  قابيلي  ، كحسدى آد
 (ْ)(.مطركد ملعوفه  مبغوضه  ٩بقوته 

م على ا٤بسلمْبى  -أفَّ من صفاًت أىًل الكتاب  -كقد ذكر سبحانىوي  ا٢بسدى الذم ٛبتلئ بو قلوُّي
ٱىداىىم اهلل لئلسبلـ، كيتمنوف زكاؿى ىذه النعمًة ليعودكا كفاران بعد إسبلمهم، فقاؿ تعاذل بعد أف

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ

 (ٓ).َّ من زن رن  مم
كا٢بسدي من أمراض القلوب الٍب إذا أصاب قلبا جلبى لو التعاسةى، ككاف ضرره على ا٢باسًد أكثرى 

قبل أف  عقوباتو  ٟبسي  إذل ا٢باسدً  يصلي : )السمرقندمالفقيو أبو الليث من احملسود،كما قاؿ 

                                                

 .ِٕٕالقاموس احمليط، الفّبكز ابادم، ص   (ُ)
 .ِٗٔ/َّالتحرير كالتنوير، ابن عاشور، ص   (ِ)
 .ٓسورة الفلق، آية   (ّ)
 . ِٗٓ/َِا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص   (ْ)
 .َُٗسورة البقرة، آية   (ٓ)
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ال يؤجر عليها، الثالثة: مذمة ال  ال ينقطع. الثانية:مصيبةه  يصل حسده إذل احملسود، أكالىا: غمٌّ 
 (ُ)(.التوفيقً  عنو بابي  ب، ا٣بامسة: يغلقي الرَّ  ٰبمد عليها، الرابعة: سخطي 

ا٤بقاطعة كا٥بجر، كمنها الغيبة كالنميمة، كمن اآلثار كيَبتبي على ا٢بسد عدةي آثارو سيئةو منها: 
 ا٤بَبتبة عليو الظلم كالعدكاف.

كيف سبلمًة قلوًب اَّتمع ا٤بسلم من ا٢بسًد تكوف سبلمةي اَّتمع، كىذا ما يسعى الشرعي لتحقيقًو 
 بتحرًن ا٢بسد ك٘برٲبو، كيف سبلمًة الصدر عظيمي األجر للمسلم كراحة للنفس كطمأنينتها.

من األخالِق السيئة التي نهى عنها اإلسالم: الكذُب، وسوء الظن، وإخالُف الوعد، و 
والبخل، ونكث العهد، وغيرىا...، ولكن المقام ىنا ال يتسع لذكر جميع األخالق السيئة 

 وبسط الكالم عنها.
يتم  تناك٥با كموضوعاتي األخبلًؽ من ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف إسبانيا ف

مسؤكؿ الشؤكف الدينية يف ا٤بركز الثقايف  –حساـ خوجو -يف خطبًة ا١بمعة، كيقوؿ الشيخ 
اإلسبلمي يف مدريد كإماـ كخطيب جامع ا٤بركز: )نتناكؿي موضوعى األخبلًؽ كا٤بواعظ كالرقائق يف 

ا القلوبي خطب ا١بمعًة، حيثي يتم  ٚبصيصي خطبةو كاملة عن خلق فاضل أك عن موعظة ترؽ ٥ب
 (ِ)فتكوف الفائدةي منها حاصلة(.

  -كما يتم تناك٥با يف دركًس السّبة النبوية بشكلو غّب مباشرو، كذلك عند عرًض أخبلؽ النيب 
ـي كخطيب مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية:  -٧بمد الشرقاكم  -كتعاملو ، يقوؿ الشيخ  - إما

                                                

الطبعة:  بّبكت –عادل الكتب ، األبشيهيشهاب الدين ٧بمد بن أٞبد بن منصور ، ا٤بستطرؼ يف كل فن مستطرؼ  (ُ)
 .ُِِ، ص ىػُُْٗاألكذل، 

-ىػُّْٖ/ْ/ِْمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ
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ـي يف ا٤بسجد درسه  أسبوعي يف السّبة النبوية،  كذلك يف كتاب: )الرحيقي )من الدركًس الٍب تقا
( كقد مت االنتهاءي من ىذا الكتاب خبلؿ عامْب (.  (ُ)ا٤بختـو

كما تقاـ دكرات لؤلئمة كا٣بطباء كذلك يف كيفية التعامل مع غًّب ا٤بسلم من اإلسباف، حيث 
٥با توضيحي الطرًؽ ا٤بناسبة يف يقيمي اٙبادي األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا تلك الدكرات، كيتم من خبل

 (ِ)التعامًل مع غّب ا٤بسلم، كالتأثّب فيهم با٣بلق ا٢بسن.

 

 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبلنسية بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور / عبلء سعيد  يف ا٤بركز اإلسبلمي )مسجد الفردكس( يف لوقركنيو بتاريخ   (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٗ-ىػُّْٖ/ٓ/َُ
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 المطلب األول
 المساجــــــدُ 

 تمهيد : 
يقـو الدعاة إذل اهلل يف إسبانيا بتبليغ الدعوة إذل اهلل كنشر دين اهلل من خبلؿ عدد من 

ا٤بيادين الدعوية الٍب تكوف ٩بارسة الدعوة فيها أنفع كٜبرهتا أفضل، كتتحقق فيها الفائدة ا٤بقصودة 
 : أىم ا٤بيادين الدعوية كىي كاآليتدعوة إذل اهلل كتناكؿ الباحث يف ىذا ا٤بطلب من ال

 المطلب األول

 المساجــــــدُ 
 أىميُة المسجِد في نشِر الدعوة: 

الشكى أفَّ للمسجًد أٮبيةه عظيمةه يف نشر الدعوًة منذ بدء انطبلؽ الدعوة يف العهد ا٤بدين، ككافى 
ٯبلس  -  -ففي ا٤بسجًد كاف النيب  -  -كاضحا كجليا تأثّبي ا٤بسجد يف ٪باح دعوة النيب 

 إذل أصحابًو كيعلمهم شرائعى الدين.
كىو جالس يف ا٤بسجد كالناس معو  -  -رسوؿ اهلل  ، أنو قاؿ: بينمافعن أيب كاقد الليثي،

كذىب كاحد، قاؿ: فوقفا على رسوؿ اهلل  -  -إذ أقبل ثبلثةي نفر، فأقبل اثناف إذل رسوؿ اهلل 
-  - فأما أحديٮبا: فرأل فرجةن يف ا٢بلقة فجلس فيها، كأما اآلخر: فجلس خلفهم، كأما ،

قاؿ: )أال أخربكم عن النفر الثبلثة ؟ أما  -  - الثالث: فأدبر ذاىبان، فلما فرغ رسوؿ اهلل
أحديىم فأكل إذل اهلل فآكاه اهلل، كأما اآلخر فاستحيا فاستحيا اهلل منو، كأما اآلخر فأعرض 

 .(ُ)فأعرض اهلل عنو(

                                                

لقة كجلس فيها، ( أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب العلم، باب من قعد حيث ينتهي بو اَّلس كمن رأل فرجة يف ا٢بُ)
، كأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب السبلـ، باب من أتى ٦بلسان فوجد فيو فرجة فجلس ّْ/ُ، ص ٔٔرقم ا٢بديث 

 .ُُّٕ/ْ، ص ُِٕٔفيها كإال كرائهم، رقم ا٢بديث 
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كقاؿ ابن حجر: )كيف ا٢بديًث فضلي مبلزمة حلق العلم كالذكر كجلوس العادل ا٤بذكر يف  
 (ُ).)ا٤بسجد

ا٤بسجد مكانا الستقباًؿ الوفود كدعوهتم إذل اإلسبلـ ككذلك مكانا لتخطيط الغزكات كما كافى 
 كا١بهاد يف سبيل اهلل لنشر اإلسبلـ.

كعلى ىذا النهًج سار الصحابةي كالتابعوف كمن بعدىم  يف إعطاء ا٤بسجد أٮبيةن من حيث 
 نشًر الدعوة علمان كعبادة، كعمبلن كأخبلقان كسلوكان.

 ا٤بسجًد يف نشر الدعوة من خبلؿ اآليت: كتكمن أٮبيةي 
إفَّ ا٤بسجدى منربه لتعليم الناس أمورى دينهم، فيجد الداعيةي الفرصةى الجتماع الناس لديو  -ُ

كاستماعهم لو، فعندىا يقـو بتعليمهم ما ٰبتاجونو من أمور العقيدة كشرائع اإلسبلـ ك٧باسن 
 األخبلؽ.

الركحانيًة كالتهيؤ للعبادًة كاالشتغاؿ بذكر اهلل، ٩با يساعد إفَّ ا٤بسجدى يكوف فيو من  -ِ
 على اإلنصات كاالستماع ٤با ييلقىى فيو من ٧باضرات كدركس كخطب.

إفَّ ا٢باضرين إذل ا٤بسجًد ليسوا على مستول كاحدو من العمر كالعقل كا٤بعرفة كالعلم،  -ّ
لصغار كالشباب كالكهوؿ، فيتنوع معو ا٣بطابي الدعوم كا٤بوضوعات الدعوية فيشملي ا

 ككذلك الرجاؿ كالنساء.
إفَّ موقعى ا٤بسجًد يف الغالًب يكوف يف مكافو متوسط، كيسهل الوصوؿ إليو دكف  -ْ

 تكلفو أك عناء ٩با يساعد على كصوؿ ا٤بدعوين إليو.
كجودي الوقت ا٤بناسب بعد الصلواًت ا٣بمس، كيف خطبًة ا١بمعة؛ للتحدث يف  -ٓ

ة ا٤بختلفة، الٍب هتم ا٤بدعوين كتأثر فيهم كتساعد على تعليمهم ما ا٤بوضوعات الدعوي
 ٰبتاجوف من أمور دينهم.

                                                

بّبكت،  -( فتح البارم شرح صحيح البخارم، أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين الشافعي، الناشر: دار ا٤بعرفة ُ)
 .ُٕٓ/ُ، ص ُّٕٗ
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كا٤بساجدي يف إسبانيا تعتربي من أنشًط ميادين الدعوة إذل اهلل سبحانو كتعاذل، ففيها تقاـ شعائر 
ـي حلقاتي ٙبفيظ القرآف ألبناء ا٤بسلمْب،  اإلسبلـ، كفيها تيلقىى الدركس األسبوعية، كفيها تقا

 كفيها يتمي التواصل بْب ا٤بسلمْب، كالتواصي بزيارة ا٤بريض كإعانة ا٤بلهوؼ.

كفق آخر الدراسات ( مسجدان، ُُِٓيبلغي عددي ا٤بساجد كا٤بصليات كا١بوامع يف إسبانيا )كاليـو 
عاـ للمرصد األندلسي كالدراسات الدٲبوغرافية، التابع الٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا ل

 (ُ).ـَُِٔ
فمثبلن يف ضاحية  كقد يصلي عددي ا٤بساجد يف ا٢بي الواحد يف إسبانيا إذل أكثر من مسجدو،

 (ِ)مساجد. ٕوال برادك كىي من ضواحي العاصمة مدريد يوجد فيها نفي
كيتوذل اإلمامةي يف أغلًب ىذه ا٤بساجد أئمةن مؤىلْب، يقوموف بإلقاء دركس أسبوعية تكوف 

كالسّبة كالعقيدة، كما تقاـ ىناؾ دكراته تأىيلية لؤلئمة بشكلو دكرم، كيتوذل ذلك اٙباد يف الفقو 
األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا، حيث يتم تأىيلهم التأىيل الشرعي، مث تكوفي ىناؾ دكراته يف 
التكوين الفكرم، كما تكوف ىناؾ دكرات يف ا٤بهارات، مثل فن ا٢بواًر كالتعامل مع ا٤بسلًم 

 يد كمع غّب ا٤بسلًم.ا١بد
٧بمد  -كتتنوعي الدركسي الٍب تيلقىى يف ا٤بساجد، فهناؾ دركسه يف العقيدة، كيف ذلك يقوؿ الشيخ 

إماـ كخطيب مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )من الدركًس الٍب تقاـ يف ا٤بسجد  -الشرقاكم 
 (ّ)مد الغزارل(.درس أسبوعي يف العقيدة كذلك يف كتاب )عقيدة ا٤بسلم( للشيخ / ٧ب

                                                

إحصائية حصل عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١بمعية اإلسبلمية  (ُ)
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف غرناطة يف تاريخ 

 ـ.َُِٕ/ُ/ِٖ- ُّْٖ/ْ/َّزيارة قاـ ُّا الباحث إذل ضاحية فيوال برادك يف تاريخ   (ِ)
-ىػُّْٖ/ْ/ِٕمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ ( ّ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ
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رئيس  -ا٢بسن ساعو  -كما يكوف ىناؾ دركس يف الفقًو، كيف السّبة النبوية، يقوؿ الشيخ 
اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا: )لدينا درسه يومي يف مسجًد طارؽ بن زياد يف برشلونة عدا يومي 

 (ُ)السبت كاألحد، حيث يكوف ىناؾ درسه يف الفقًو كآخره يف السّبًة(.
د  خطبةي ا١بمعًة من كسائًل الدعوة الٍب يكوف إلقاؤىا يف ميداف ا٤بسجد، كىذه تكوف باللغًة ك تػيعى 

بشكلو مباشر يف عددو من ا١بوامع الكبّبة يف إسبانيا، إذل اللغة اإلسبانية العربية، مث يتم ترٝبتها 
)نظران ألفَّ  مساعد رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: -٪بيب العاييب  -يقوؿ الشيخ 

أغلبى مىٍن ٰبضركف ا١بمعةى ال يعرفوف اللغة العربية؛ لذا يقـو ا٤بركزي بعمًل ترٝبةو فورية بشكلو 
 (ِ)مباشر ٣بطبة ا١بمعة يف جامع ا٤بركز(.

 

 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖ( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن ساعو يف مسجد طارؽ بن زياد يف برشلونة  بتاريخ ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖيخ ٪بيب العاييب يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين بتاريخ (  مقابلة أجراىا الباحث مع الشِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ
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 المطلب الثاني
 والمراكُز اإلسالميةُ  الجمعياتُ 

تعتربي ا١بمعياتي كا٤براكز اإلسبلمية من أكثر ميادين الدعوًة نشاطان يف إسبانيا، كقد تأسسٍت أكؿي  
ا تسمح فيو ٕبرية األدياف يف   ٔ/ ِٖا١بمعيات بعد ما أصدرت ا٢بكومة اإلسبانية قانوننا جديدن

تنظيم أنفسهم، كأصبحى معو من ـ، كالذم أعطى للمسلمْب ا٢بقى يف بناء مساجدىم ك ُٕٔٗ/ 
 ا٤بمكن تأسيسي ٝبعياتو إسبلمية ألكؿ مرة منذ سقوط غرناطة.

كمعى ا٥بجرًة من ببلد ا٤بغرب العريب ككذلك توافد طبلبه عرب للدراسة يف إسبانيا، فقد تكاثرٍت 
 (ُ)أعدادي ا٤بسلمْب الوافدين إذل إسبانيا، كبدأ تأسيسي ا١بمعيات كا٤براكز اإلسبلمية.

كقد كانت أكؿي ا١بمعيات الٍب مت تأسيسها )ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا(، قاـ بتأسيسها 
الطبلبي العرب ككانوا من ببلد الشاـ، إذ كانوا يدرسوف يف إسبانيا، كمت تسجيلها ر٠بيًّا سنة 

ـي ا١بمعية لتمكينها من ُْٕٗ/ ْ/ ِِـ بوزارة العدؿ اإلسبانية، كيف ُُٕٗ ـ، مث عيدٍّؿ نظا
بناًء ا٤بساجد كا٤براكز اإلسبلمية عرب إسبانيا، مث فىتحٍت ا١بمعية فركعنا متعددة يف مدف إسبانيا 

 ا٤بختلفة.
كىكذا بدأ تأسيسي ا١بمعيات كا٤براكز اإلسبلمية يف أغلًب ا٤بدف اإلسبانية، كحسبي إحصائيًة  

وي يبلغي عددى ا١بمعيات كا٤براكز ا٤برصد األندلسي التابع الٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا، فإنَّ 
، كأصبح اليـو ال ٚبلو مدينةه يف إسبانيا من مركزو (ِ)ٝبعيةن كمركزان  (ُٕٗٓاإلسبلمية يف إسبانيا )

ـي من خبلىا الشعائر اإلسبلمية كاألنشطة الدعوية، من حلقات لتحفيظ القرآف،  أك ٝبعية، تقا
 ا٤بسلمْب ككذلك دعوة غّب ا٤بسلمْب يف إسبانيا.كالدركس، كاحملاضرات، ككاف ٥با نفعه عظيم بْب 

كا٤براكزي اإلسبلمية من ميادين الدعوة يف إسبانيا، كٙبتوم على العديًد من األنشطة الدعوية، كقد 
مت ذكري عددو من األنشطة الدعوية لبعض من ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا يف فصل القائمْب 

                                                

 ِِّانبعاث اإلسبلـ يف األندلس، د/ علي بن ا٤بنتصر الكتاين، ص   ُ))
ـ عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١بمعية َُِٔإحصائية لعاـ  (ِ)

 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْاإلسبلمية يف غرناطة يف تاريخ 
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معيات يف إسبانيا، ك٪بد أف نشاطى ىذه ا٤براكز ينقسم إذل بالدعوة إذل اإلسبلـ من ا٤براكز كا١ب
 قسمْب: 

 أنشطٌة تستهدُف غير المسلمين من اإلسبان:  -ٔ
كهتدؼ ىذه األنشطةي إذل دعوهًتم إذل اإلسبلـ، إما بطريقةو مباشرة مثل إىداء ا٤بصاحف كالكتب 

من ا٤بدارس كا١بامعات اإلسبانية يف الدعوية، أك بطريقة غّب مباشرةو مثل استضافًة الوفود الطبلبية 
ا٤براكز اإلسبلمية، كشرح تعاليم اإلسبلـ كأخبلقو الٍب يدعو إليها، كا٤بشاركة يف الندكات 

 كا٤بؤٛبرات الٍب تقيمها ا١بامعات أك ا٢بكومة اإلسبانية.
 أنشطٌة تستهدف المسلميَن في إسبانيا:  -ٕ

كز اإلسبلمية إذل احملافظًة على ا٥بوية اإلسبلمية كهتدؼ ىذه األنشطةي الٍب تقاـ يف ميداف ا٤برا 
ألبناء ا٤بسلمْب، فيتم ٙبفيظهم القرآفى الكرًن، كتدريسهم اللغةى العربية، كما تستهدؼي النساءى  

 كذلك بدركسو لتعليم القرآف الكرًن كالتجويد ك٧بو األمية.
ـي يف ىذه ا٤براكز دكرات للمسلمْب ا١بدد، يتم فيها تعليمهم ا إلسبلـ كالقرآف كاألحكاـ كيقا

 الشرعية كاللغة العربية. 

 

 



 ٕٕٗ الَمْطَلُب الثَّاِلُث : المؤسساُت التعليميةُ  

 الَمْطَلُب الثَّاِلثُ 
 المؤسساُت التعليميةُ 

ًمٍن مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا ا٤بؤسساتي التعليمية، كىذه ا٤بؤسساتي تعترب  
ميدافه خصب لتلقْب النشء القرآف كالسنة النبوية، كأحكاـ اإلسبلـ، فنجدي ًمٍن أبرًز ا٤بؤسسات 

 التعليمية الٍب يتم فيها الدعوة إذل اهلل: 
 مدراس تحفيظ القرآن:  -ٔ

ٱبلو مركزه إسبلمي يف إسبانيا من مدرسةو لتحفيظ القرآف الكرًن، فنجدي األطفاؿى  ال يكادي  
من سن ا٣بامسًة كىم ٰبضركف ٥بذه ا٤بدارس، كيتعلموف حفظ القرآف الكرًن ككذلك أحكاـ 

 التجويد.
رئيس اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا: )يوجدي لدينا يف مسجًد  -ا٢بسن ساعو  -يقوؿ الشيخ 

ياد حلقةه بعدى صبلة ا٤بغرب ألبناًء ا٤بسلمْب، أقوـي بتعليمهم القرآف، كيبلغ عددىم ما طارؽ بن ز 
 (ُ)ثبلثْب طالبان كطالبةن(. َّيقارب 

مؤذف مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )يوجدي لدل ا٤بركًز  -٧بمد العلوم  -ك يقوؿ الشيخ 
مائة كٜبانْب طالبا كطالبة،  كييدرس  َُٖمدرسةه لتحفيظ القرآف الكرًن، يدرس فيها أكثر من 

 (ِ)فيها القرآف للطبلب بواسطة القاعدة النورانية(.
-٧بمد العلوم  -كىناؾ حلقاته مت فيها ٚبريج حفاظو لكتاب اهلل سبحانو كتعاذل، يقوؿ الشيخ 

: )يوجدي لدل ا٤بركز برنامجه ٢بفًظ القرآف الكرًن خبلؿ ٟبًس سنوات، كقد مت ٚبريج دفعةو من 
 (ّ)حفظًة كتاب اهلل، كهلًل ا٢بمدي(.

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖ( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن ساعو يف مسجد طارؽ بن زياد يف برشلونة  بتاريخ ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕ( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد العلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕ( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد العلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ ّ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ



 ٖٕٗ الَمْطَلُب الثَّاِلُث : المؤسساُت التعليميةُ  

كال ٚبتص  مدارسي ٙبفيًظ القرآف بصغاًر السن، بل إفَّ ىناؾ أكقاته ٨بصصةن للكبار رجاالن 
كنساءن ٗبا يتناسب مع األكقات الٍب يستطيعوف فيها ا٢بضور، كيتم فيها إضافةى بعض الدركس يف 

 تفسّب آياتو من القرآف الكرًن.
رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )يوجد لدل  -د الغدياف سعو  -يقوؿ الدكتور 

ا٤بركز حلقةه بعدى صبلًة الفجر تقاـ يف جامع ا٤بركز، كفيها حضور جيد من ا٤بصلْب كيكوف ىناؾ 
 (ُ)شرحه لبعض أحكاـ التجويد كتفسّب لبعض اآليات(.

 مدراُس تعليِم اللغِة العربيِة:  -ٕ
اللغةي العربية، كاف ا٢برصي على تعليمها لغّب الناطقْب ُّا، سواء   ٤با كانٍت لغةي القرآف ىي

كانوا من ا٤بسلمْب ا١بدد من اإلسباف أك من ا٤بسلمْب القادمْب من أفريقيا، أك جنوب شرؽ 
آسيا؛ لذا ٪بدي العديدى من ا٤براكز تقيم مدراسى لتعليم اللغًة العربية، كتكوف يف الصباح للصغار، 

 ر. كيف ا٤بساء للكبا
مسؤكؿ الشؤكف الدينية يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد  –حساـ خوجو  -كيقوؿ الشيخ 

ألبناء ا١بالية  يوجد لدل ا٤بركًز مدرسةه لتعليم اللغة العربية كإماـ كخطيب جامع ا٤بركز: )
(ِ)ٜبا٭بائة طالبو كطالبةو(. ََٖاإلسبلمية يف مدريد، كيبلغ عدد الطبلب الذين فيها حوارل 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ( مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سعود الغدياف يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ

-ىػُّْٖ/ْ/ِْ( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ



 ٕٗٗ الَمْطَلُب الرَّاِبُع: المستشفياتُ  

 الَمْطَلُب الرَّاِبُع:
 المستشفياتُ 

، حيث توجو أحياننا دعوات للدعاة   من ميادينى الدعوًة إذل اهلل يف إسبانيا ىي ا٤بستشفياتي
 -سامي ا٤بشتاكم  -إللقاًء كلمةو أك ا٤بشاركة يف ندكة يف إحدل ا٤بستشفيات، يقوؿ الدكتور 

 مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )ىناؾ جهده دعوم يف
ا٤بستشفيات، كقد ألقيت ٧باضرة يف مستشفى ٗبدريد بعنواف )رعاية ا٤برضى( ككاف ا٢بضور بْب 

ستْب من الطاقم الطيب للمستشفى، كقد مت توزيعي بعًض الكتب عن  َٟٔبسْب إذل  َٓ
 (ُ)اإلسبلـ، ككذلك ا٤بصاحف ا٤بَبٝبة باللغًة اإلسبانية(.

باالىتماـً ٗبرضى ا٤بسلمْب الذم يرقدكف يف ا٤بستشفيات كما تقوـي ا٤براكزي اإلسبلمية يف إسبانيا 
اإلسبانية، كذلك با٢برص على زيارهتم كتفقد احتياجاهتم، كيكوف لذلك عظيم األثر عليهم يف 

رئيس اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا: )يتم إعبلـي  -ا٢بسن ساعو  -تقبلهم للخّب، يقوؿ الشيخ 
ا١بمعة، كييطلبي منهم زيارتو كالدعاءى لو، كما نقـو بزيارة ا٤بصلْب بوجود مريضو مسلم بعد صبلة 

 (ِ)مرضى ا٤بسلمْب يف مستشفى الكلينكو يف برشلونة كل يـو اثنْب(.
ـى ال يقتصر فقط على ا٤بريض، بل يتم أيضان االىتماـ با٤برافق مع ا٤بريض، حيث  بل إفَّ االىتما

سحور للمرافق، فتقـو بعض ا٤براكز بتوزيع إنو خبلؿ شهر رمضاف ال يتم  تقدًن كجبة إفطار أك 
مساعد رئيس ا٤بركز الثقايف  -٪بيب العاييب  -كجباتو على مرافق ا٤بريض، يقوؿ الشيخ 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓسبلمي يف مدريد بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإل(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖاد يف برشلونة  بتاريخ أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن ساعو يف مسجد طارؽ بن زيمقابلة (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ



 ٕ٘ٗ الَمْطَلُب الرَّاِبُع: المستشفياتُ  

اإلسبلمي الكتالوين: )يهتمي ا٤بركز بزيارة ا٤برضى ا٤بسلمْب؛ ٤با ٥با من أثرو اٯبايب عليهم، كيف 
 (ُ)مع ا٤برضى(.كجبة للمرافقْب ا٤بسلمْب  َْ-ّٓرمضاف يتم توزيع 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمي الكاتلوين  بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبل  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ



 ٕٙٗ الَمْطَلُب الَخاِمُس : السجون 

 الَمْطَلُب الَخاِمسُ 
 السجون

ًمٍن مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا السجوفي، فيوجدي يف سجوف إسبانيا مسلمْب  
سجناءى، فيتم  ٚبصيصي يوـو يف األسبوع لزيارهتم، كذلك بالتنسيًق مع ا٢بكومة اإلسبانية بل إفَّ 

سبوع؛ لزيارة ا٢بكومةى يف بعض األقاليم مثل إقليم كتالونيا كانت ٚبصص أكثرى من يوـو يف األ
الدعاًة إذل السجوف، كتدفع مقابلى ذلك مكافآةن مالية، يقوؿ الشيخ ا٢بسن ساعو رئيس اَّلس 
اإلسبلمي يف كتالونيا: )كاف ىناؾ اتفاؽه بْبى اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا كحكومًة إقليم كتالونيا 

صي مبلغو للمجلًس، كاستمر على زياراتو دكرية للدعاة من اَّلس اإلسبلمي للسجوف، كمتَّ ٚبصي
ـ، فتمَّ االعتذاري من ا٢بكومة،  ََِٖذلك االتفاؽ حٌب حدكث األزمًة ا٤بالية العا٤بية يف عاـ 

لكن اَّلس استمر يف زياراتو الدعوية للسجوف، إللقاء ا٤بواعظ كالدركس ا٤بفيدة على 
 (ُ)السجناء(.

يف األسبوع لزيارة ا٤بسلمْب يف سجًن كما ٱبصصي ا٤بركزي الثقايف اإلسبلمي يف مدريد يومان 
 مدريدو، كتشتمل ىذه الزيارة على كلمةو دعوية ٥بم كتفقد أحوا٥بم.

كخبلؿى زياراًت الدعاة ال تقتصر ٧باضراهتم على نزالء السجن من ا٤بسلمْب، بل يسمحي 
 غالبنا.٤بن أرادى ا٢بضورى من غّب ا٤بسلمْب أف ٰبضر، كتكوف تلك احملاضرات باللغة اإلسبانية 

كمن ميادين الدعوة ديكًر اإلصبلًح، كىي للسجناء ٙبت سن الثامنًة عشر،  فهذه الدكر يتم 
رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف  -سعود الغدياف  -زيارهتا كإلقاء احملاضرات فيها، يقوؿ الدكتور 

الدكر،  مدريد: )يقـو ا٤بركز بتنسيًق زياراتو لدكر اإلصبلح كإلقاء ٧باضرات للمسلمْب يف ىذه 
                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖاد يف برشلونة  بتاريخ ساعو يف مسجد طارؽ بن زي مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ



 ٕٚٗ الَمْطَلُب الَخاِمُس : السجون 

كما أفَّ ا٤بركز يستقبلي زياراتو يتم تنسيقها مع ىذه الدكر كيغلب على نزالء ىذه الدكر أف 
 (ُ)يكونوا من ا٤بهاجرين من أبناء ا٤بسلمْب(.

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓد بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سعود الغدياف يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ



 ٕٛٗ المخيماُت الدعويةُ الَمْطَلُب السَّاِدُس:  

 الَمْطَلُب السَّاِدُس:
 الدعويةُ المخيماُت 

 ًمٍن مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  ا٤بخيماتي الدعوية، كىي على نوعْب:  
 مخيماٌت دعوية تختصُّ بشباِب وأبناء المسلمين:  -ٔ

نظران لطبيعة اَّتمع اإلسباين ا٤بنفتح، كحيث ال توجد مدارس إسبلمية أك عربية يف إسبانيا عدا 
؛ لذلك فإفَّ أبناءى ا٤بسلمْب يقوموف بالدراسًة يف ا٤بدارس اإلسبانية، كىذا مدرسةو كاحدة يف مدريد

يؤثر عليهم يف سلوكًهم كيف دينهم؛ لذلك يقوـي عدده من ا٤براكز اإلسبلمية  بعمًل ٨بيماتو دعوية 
 للشباب خبلؿى إجازًة منتصف العاـ الدراسي، كيعيشي فيها الشباب جوان إسبلميان.

رئيس ا١بماعة الدينية اإلسبلمية )مسجد السنة( بفينوال برادا:  -د البيشو ٧بم -يقوؿ الشيخ  
، كذلك أثناءى توقف الدراسة  ْ)تقـو ا١بماعةي الدينية بعمل ٨بيمو دعوم كل سنة ك٤بدة  أربعة أياـو

( معلمه، كيهدؼ ا٤بخيمي إذل أف ُِطالبنا كيشرؼ عليهم ) َُٔبْب الفصلْب، كيشارؾ فيو 
بلؿ ىذه األياـ أجواءن إٲبانية، يصلوف فيها الفركض ا٣بمسة ٝباعة، كيكوف يعيشى الطبلب خ

 (ُ)ىناؾ ٧باضرات ككلمات ىادفة، ٩با ٯبعل ىذا ا٤بخيم مؤثران كمثمران يف دعوة ىؤالء الطبلًب(.
كيكوف اإلقباؿي كبّبان من قبًل الشباب على مثل ىذه ا٤بخيمات الدعوية، حٌب إنَّو ييقفلي أحيانا 

 التسجيلي، كال يتم قبوؿي ٝبيًع ا٤بتقدمْب ٥با.
رئيس الرابطة اإلسبلمية للحوار كالتعايش بإسبانيا: )تقـو الرابطة  -ميلود جلوم  -يقوؿ الشيخ  

اإلسبلمية بعمل ٨بيمْب دعويْب كل سنةو  يف خارج مدينة بلنسية، كيكوف اإلقباؿي عليهما كبّب، 
طالبان، كيهدؼ ا٤بخيمي إذل أف  َّٓؿ ا٤بسجلْب إذل حٌب إنو يتم إيقاؼ التسجيل عند كصو 

                                                

يف فيوال برادا بتاريخ نية )مسجد السنة( مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد البيشو  يف مقر ا١بماعة الدي(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ



 ٜٕٗ المخيماُت الدعويةُ الَمْطَلُب السَّاِدُس:  

يعيش الطبلب خبلؿ ىذه األياـ أجواءن اٲبانية، حيثي يستيقظوف قبلى صبلًة الفجر لقياـ الليًل مث 
صبلةى الفجر، كيكوف ىناؾ حلقةه للقرآف، كيكوف ىناؾ ٧باضراته ككلمات ىادفةه كال ينتهي 

 (ُ)لشباب(.ا٤بخيم إال كقد تأثر بو العديدي من ا
كبعضي ا٤بخيمات الدعوية ٚبتار موضوعان ٧بددان يتم التحدث عنو من كافة جوانبو طواؿ أياـ 
ا٤بخيم، كذلك من خبلؿ احملاضراًت كالكلمات بعد الصلوات كالربامج الثقافية، كذلك حٌب 

 يستفيدي منو ىؤالء الشباب.
اإلسبلمي الكتالوين: )يقيم ا٤بركز مساعد رئيس ا٤بركز الثقايف  -٪بيب العاييب  -يقوؿ الشيخ 

٨بيم سنوم كيكوف يف شهر مارس أك إبريل، كذلك للشباب، كيتم اختياري موضوعو ٧بدد طواؿ 
 (ِ)فَبة ا٤بخيم، ككاف آخري موضوعو عن )برٍّ الوالدين( ككاف لو تأثّبه جيد على ا٢باضرين(.

 مخيماٌت دعوية تختص بالمسلمين الجدد:  -ٕ
تكوف ٨بصصةن للمسلمْب ا١بدد، كيكوف الغرض منها تأليف قلوُّم، كالوقوؼ كىذه ا٤بخيماتي 

 على ما لديهم من استفساراتو كتساؤالت، كيتم فيها إلقاء دركس يف القرآف كالفقو كالتفسّب.
رئيسي الرابطة اإلسبلمية للحوار كالتعايش بإسبانيا: )تقـو الرابطة  -ميلود جلوم  -يقوؿ الشيخي 

م من ٝبيع أ٫باء إسبانيا، اإلسبلمية بعم ل ٨بيمو دعوم للمسلمْب ا١بدد، حيث يتم دعوهتي
كيهدؼ ىذا ا٤بخيم إذل تقوية التواصًل معهم، إضافة إذل ٠باع ما لديهم من تساؤالت،كما 

 (ّ)يكوف ىناؾ كلماته ك٧باضرات خبلؿى أياـ ا٤بخيم(.

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبلمي يف بلنسية بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ميلود جلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلس(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖتلوين  بتاريخ مي الكامقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبل(ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبلمي يف بلنسية بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ميلود جلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلس(ّ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

 



اِبُع: اْلَخْيَمة الدَّعويَّة   ٕٓ٘ الَمْطَلُب السَّ

 الَمْطَلُب السَّاِبُع:
 اْلَخْيَمة الدَّعويَّة

ًمٍن مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  )ا٣بٍىٍيمىة الدَّعويَّة( كييقصدي ُّا: إقامةي خيمةو يف مكافو  
فعالياته يف ىذه ا٣بيمة مثلى كتابًة عاـ، بعد أخًذ التصريح البلـز من بلدية ا٤بدينة، كتكوف ىناؾ 

االسم اإلسباين باللغة العربية، كىذه ٘بذب الكثّب من اإلسباف، ك تقاـ دكرة يف كيفية عمل 
نقوش ا٢بناء للنساء، كبعد ذلك يتم إعطائيهم قصاصات تعريفية باإلسبلـ كإىدائهم كتب 

 دعوية.
الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: )يستثمر ا٤بركزي مساعد رئيس ا٤بركز  -٪بيب العاييب  -كيقوؿ الشيخ 

أمَّ مهرجافو تسويقي لعمل خيمة دعوية، كتكوف من نشاطاهتا عمل دكرةو للنساء يف نقًش 
ا٢بناًء، ككذلك كتابة األ٠باء باللغة العربية لئلسباف، كيتم إىداءي زكار ا٣بيمة قصاصات تعريفية 

 (ُ)عن اإلسبلـ ككتب دعوية(.
ا٤براكز اإلسبلمية بالتنسيًق مع ا١بامعاًت اإلسبانية، فيتم طلبي اإلذًف منهم كما تقـو بعض 

إلقامة خيمة دعوية يف ا١بامعًة، تكوف فيها نشاطاته اجتماعية للشباب، كتوزع فيها كتب 
مؤذف مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )يقـو ا٤بركز  -٧بمد العلوم  -دعوية، كيقوؿ الشيخ 

يف بلنسية بإقامة خيمةو دعوية بالتنسيق مع ا١بامعات اإلسبانية يف بلنسية، كقد  الثقايف اإلسبلمي
مت تنفيذ آخر خيمة دعوية يف جامعة العلـو كالتكنولوجيا يف بلنسية كيتم فيها التعريف باإلسبلـ 

 (ِ)كتوزيع القصاصات كالكتب الدعوية(.
                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖبتاريخ  مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين(ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبلمي يف بلنسية بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد العلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلس  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ



اِبُع: اْلَخْيَمة الدَّعويَّة   ٕٔ٘ الَمْطَلُب السَّ

هدي ا٤براكز اإلسبلمية يف إقامة خيمةو كيف يوـً الكتاًب، كىو يوـه ٨بصص للكتاب يف إسبانيا، ٘بت
دعوية، يتم فيها توزيع الكتب الدعوية كمصاحف القرآف الكرًن باللغة اإلسبانية، كيقوؿ الشيخ 

مساعد رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: )يوجد لدينا يف كتالونيا يوـه  -٪بيب العاييب  -
يف ىذا اليـو يقـو ا٤بركز بعمل خيمة دعوية، يتم يسمى يوـي الكتاًب، كىو يـو خاص بالكتب، ك 

 (ُ)فيها توزيع الكتيبات التعريفية باإلسبلـ، كما إفَّ ىناؾ كتبه تكوف ٨بصصةن للبيع(.
رئيس اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا: )يف يـو الكتاب السنوم  -ا٢بسن ساعو  -كيقوؿ الشيخ 

وزع فيها القصاصات التعريفية باإلسبلـ، ٰبرص اَّلسي اإلسبلمي على إقامة خيمةو دعوية ي
 (ِ)ككذلك الكتب الدعوية كا٤بصاحف ا٤بَبٝبة إذل اللغة اإلسبانية(.

 

 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمي الكاتلوين  بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبل  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖاد يف برشلونة  بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن ساعو يف مسجد طارؽ بن زي  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ



 

 

 الفصل الثالث:
 إسبانيا وأساليبها:وسائُل الدعوِة إلى اإلسالِم في 

 
 الَمبَحُث األوَُّل: وسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا.

 المطلب األول:  الوسائل المباشرة: 
 الخطب. -ٔ
 الدروس والمحاضرات. -ٕ
 الندوات والمؤتمرات. -ٖ
 الدعوة الفردية. -ٗ

 المطلب الثاني:  الوسائل الغير مباشرة
 تأليف الكتب والترجمة. -ٔ
 المراكز اإلسالمية.إنشاء  -ٕ
 المشاركة في موقع اليوتيوب -ٖ
 المشاركة في برامج التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر. -ٗ
 إعداد البرامج الدعوية التلفزيونية.-٘



 ٖٕ٘ ل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانياالمبحث األول : وسائ 

 الَمبَحُث األوَُّل:
 وسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:

 تمهيد:  
 تعريُف الوسائِل: 

ما ييتقربي بو إذل الغًّب.الوسيلُة لغًة: 
(ُ) 

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱكمنو قولو تعاذل: 
 (ّ)(.، كما قاؿ قتادةالوسيلة ىي القربةي ، كقاؿ ابني كثّب: )(ِ) َّ جغ

، عرفها ا٤بختصوف بالدعوة كالٍب منها: واصطالحاً:   كسائلي الدعوًة ٥با عدةي تعريفاتو
كىف القحطاين بأهنا: )ما يستعْب بو الداعي على تبليغ ما قالو الدكتور سعيد بن  -ُ

 (ْ)الدعوة من أشياءو كأمور(.
٧بمد بن صاحل العثيمْب بأهنا: )الطرؽي الٍب يتوصل ُّا الداعي إذل  -كعرفها الشيخ  -ِ

 (ٓ)تبليًغ دعوتًو(.
ق عبد الرحيم ا٤بغذكم بأهنا: )ما يتوصل بو إذل دعوًة الناس كف –كعرفها الدكتور  -ّ

                                                

 .ِِٓالتعريفات، ا١برجاين، ص ُ))
 .ٕٓ سورة اإلسراء، آية ِ))
 .ٖٗ/ٓتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص   ّ))
-ُِْٓ -أصل الكتاب رسالة ماجستّب ، الطبعة الرابعة  ا٢بكمة يف الدعوة إذل اهلل، سعيد بن كىف القحطاين، ْ))

 .ُِٔص  ـ ،ََِْ
 .ُّىػ، ص  ُِْٖ –الرياض، الطبعة األكذل  –٧بمد بن صاحل العثيمْب، دار الوطن للنشر  ،رسالة يف الدعوة إذل اهلل ٓ))



 ٕٗ٘ ل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانياالمبحث األول : وسائ 

 (ُ)ا٤بنهجً الدعوم القوًن(.
كيتضح من ٦بمًل ىذه التعريفات الٍب ىي متقاربة يف بياف ا٤بقصود بوسائل الدعوة، كأهنا: 

 .)الطرُق التي تعرض فيها الدعوة ويتم من خاللها إيصالها للمدعوين(
كقد اختلف ا٤بختصوف يف الدعوة حوؿى تقسيم كسائل الدعوة إذل اهلل، فمنهم من قسمها إذل: 

 مثل األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. وسائل تعبدية:  -ٔ
 (ِ)كىي ٩با جرت العادة ُّا.وسائل عادية:  -ٕ

 كمنهم من قسمها  إذل: 
 كالسنة.كىي الوسائل ا٤بستفادة من الكتاب وسائِل أصيلٍة:  -ٔ
كىي الوسائل ا٤بستحدثة يف عصرنا ا٢باضر مثلى التلفاًز  وسائل تبعية معاصرة:  -ٕ

 (ّ)كاالنَبنت.
 أفَّ كسائل الدعوة تنقسم إذل ثبلثة أقساـ:  -٧بمد بن صاحل العثيمْب  -كيرل الشيخ 

 المشافهة المباشرة  مثَل: ُخطبِة الجمعة. -ٔ
 ون في اإلذاعة.المشافهة غير المباشرة  مثل: ما يك -ٕ
 (ْ)الكتابة عن طريق التأليف والنشر. -ٖ

كىناؾ تقسيمات أخرل كثّبة ال يتسع ا٤بقاـ لذكرىا، كلعل السببى يف ىذا االختبلؼ ىو  

                                                

-ُُّْالرياض، الطبعة الثانية  –عبدالرحيم ا٤بغذكم،دار ا٢بضارة كالنشر  ،إلسبلميةاألسس العلمية ٤بنهج الدعوم ا ُ))
 .َٖٔ، ص ََُِ

 .َٖٔص  ،عبدالرحيم ا٤بغذكم ،انظر:  األسس العلمية ٤بنهج الدعوم اإلسبلمية ِ))
 .ٖٔٔص  ،انظر:  مرجع سابق  ّ))
 .ُْ- ُّص  ،٧بمد بن صاحل العثيمْب ،انظر رسالة يف الدعوة إذل اهلل ْ))



 ٕ٘٘ ل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانياالمبحث األول : وسائ 

 كثرة ىذه الوسائل كتنوعها، كسوؼ يأخذ الباحثي تقسيم ىذه الوسائل إذل قسمْب: 
 وسائل مباشرة:  -ٔ

 روس والندوات والدعوة الفردية.وتشتمل على الخطب والمحاضرات والد
 وسائل غير مباشرة:  -ٕ

وتشتمل على الكتابة والترجمة، وإنشاء المراكز اإلسالمية، والمشاركة في برامج 
 الشبكة العنكبوتية، مثل: اليوتيوب وتويتر والفيس بوك، وإعداد البرامج التلفزيونية.

 إذل اهلل يف إسبانيا بالتفصيل.كسوؼ يعرض الباحث ٥بذه الوسائل ا٤بستخدمة يف الدعوة 

 

  



 ٕٙ٘ ل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانياالمبحث األول : وسائ 

 
 

 المطلب األول:
 الوسائل المباشرة:

 الخطب. -ٔ 
 الدروس والمحاضرات. -ٕ
 _ القصص ٖ
 الندوات والمؤتمرات. -ٖ
 الدعوة الفردية. -ٗ



 ٕٚ٘ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

 المطلب األول:
 الوسائل المباشرة:

 الخطب:  - 
 (ُ).للكبلـ الذم يتكلم بو ا٣بطيبي  ا٣بطبة: اسمه ، مصدر ا٣بطيبً الخطبُة في اللغة: 

مركب من مقدمات مقبولة، أك مظنونة، من  قياسه : )عرفها ا١برجاين بأهناوفي االصطالح: 
شخص معتقد فيو، كالغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم كمعادىم، كما 

 (ِ)(.كالوعاظ يفعلو ا٣بطباءي 
يف  كا٣بطبةي كقد عرفها أبو بكر الكاساين يف سياؽ كبلمو عن أحكاـ خطبة ا١بمعة فقاؿ: )

كالدعاء  -  -كالصبلة على رسولو   ،اهلل كالثناء عليو ا٤بتعارؼ اسم ٤با يشتمل على ٙبميدً 
 (ّ)(.كالوعظ كالتذكّب ٥بم ،للمسلمْب

كا٣بيطىبي تشمل: خطبةى ا١بمعًة كاألعياد، كخطبةى ا١بمعة تػيعىد  من أفضل كسائل الدعوة لتبليغ دين 
ال ينبغي التخلف عنها، كٯبب اإلنصات فيها، كٰبـر اهلل فهي ٛبثل شعّبة من شعائر اإلسبلـ 

 -قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ،عن أيب ىريرةالتحدثي كحٌب العبث كاللعب با٢بصى أثناء ا٣بطبة، ف
 - :( الوضوء، مث أتى ا١بمعة، فاستمع كأنصت، غفر لو ما بينو كبْب  توضأ فأحسنى  نٍ مى

 (ْ)(.لغا ا٢بصى فقد سَّ ا١بمعة، كزيادة ثبلثة أياـ، كمن مى 

                                                

، بّبكت –دار إحياء الَباث العريب  ،: ٧بمد عوض مرعبٙبقيق ٧بمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم،ة، ذيب اللغانظر هت ُ))
 .ُُِ/ٕ. ص ـََُِالطبعة: األكذل، 

 .ٗٗالتعريفات، ا١برجاين  ص  ِ))
 –الكاساين ا٢بنفي،دار الكتب العلميةعبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٞبد ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعّ) )

 .ِِٔ/ُ، ص ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔالطبعة: الثانية، بّبكت، 
، ص ٕٖٓأخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب ا١بمعة، باب فضل من انصت كاستمع اذل ا١بمعة، حديث رقم  ْ))

ِ/ٖٖٓ. 



 ٕٛ٘ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

فيو النهى عن مس ا٢بصا كقاؿ اإلماـ النوكم يف شرحو ٤بعُب )كمن مس ا٢بصى فقد لغا(:  )
 (ُ)(.كفيو إشارة إذل إقباؿ القلب كا١بوارح على ا٣بطبةً  ،كغّبه من أنواع العبث يف حالة ا٣بطبة

ك٩با ٛبتازي بو خطبةي ا١بمعًة أهنا تتكرر كل أسبوع، كٰبضرىا ٝبيعي ا٤بسلمْب الصغّب كالكبّب،  
فيستطيعي الداعي إذل اهلل أٍف يبلغ الناس فيها ما ٰبتاجونو من أمور دينهم، كأحكاـ شريعتهم، 

عليو  على ٞبد اهلل كالثناء خطبوً  ككاف مداري : )-  -كيقوؿ ابن القيم عن كصف خطب النيب 
بآالئو كأكصاؼ كمالو ك٧بامده، كتعليم قواعد اإلسبلـ، كذكر ا١بنة كالنار كا٤بعاد، كاألمر بتقول 

 (ِ)(.اهلل، كتبيْب موارد غضبو كمواقع رضاه، فعلى ىذا كاف مدار خطبو
 كيقـو الدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا باالىتماـ ٗبحتول خطبة ا١بمعًة كاستثمارىا؛ لتعليم الناس أمورى 

؛ لتبيْب ا٢بكم الشرعي ككذلك تفقيو  دينهم كيراعوف كذلك التطرؽ ٤با ييستجدي من أحداثو
 -ا٤بسلمْب أحكاـ الشرع، كما يتم ا٢بثي على األخبلؽ الفاضلة كحسن التعامل كىدم النيب 

 -  ،مسؤكؿ الشؤكف الدينية يف ا٤بركز الثقايف  -يقوؿ الشيخ حساـ خوجو يف أقوالو كأفعالو
ي يف مدريد، كإماـ كخطيب جامع ا٤بركز: )نتناكؿ موضوعى األخبلؽ كا٤بواعظ كالرقائق يف اإلسبلم

 ، خطًب ا١بمعة، حيث يتم  ٚبصيص خطبةو كاملة عن خلق فاضل أك عن موعظةو تىرًؽي ٥با القلوبي
 (ّ).فتكوف الفائدة منها حاصلة.(

ا طواؿى السنة، يتم تناكليو يف خطبًة ا١بمعة  يقوؿ كىناؾ بعض ا١بوامع الٍب ٚبصص موضوعنا كاحدن
ـي  -٧بمد الشرقاكم  -الشيخ  إماـ كخطيب مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )يتم االىتما

                                                

 . ُْٕ/ٔص ،  ُِّٗ الثانية،  الطبعة:،  بّبكت –دار إحياء الَباث العريب ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم، النوكم،  ُ))
لطبعة: السابعة كالعشركف ، امؤسسة الرسالة، بّبكت، ،٧بمد بن أيب بكر ابن قيم ا١بوزية، زاد ا٤بعاد يف ىدم خّب العبادِ) )

 .ُُٖ/ُ، ص ـُْٗٗىػ /ُُْٓ
-ىػُّْٖ/ْ/ِْبتاريخ د يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو مقابلة أج (ّ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ



 ٜٕ٘ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

، يبدأ بعدى شهر رمضاف، كيتم تناكؿ ىذا  ٖبطبًة ا١بمعة حيثي ٱبصص موضوع ٤بدًة عاـ كاملو
 (ُ)وضوع طواؿ العاـ، كا٤بوضوع ا٢بارل الذم يتم تناكلو ىو )السنن اإل٥بية يف القرآًف الكرًًن(.ا٤ب
 الدروُس والمحاضراُت:  -ٕ
(.الدروس ويقصد بها:    )طريقةه لتلقْب ٦بموعة من الناس ٝبلةن من ا٤بعارؼ كالعلـو

أك شفهي َّموعة من  : )موضوعه يتحدث فيو ا٤بلقي، مكتوبان يف نصٍّ والمحاضرات يقصد بها
 الناس خبلؿى مدةو ٧بددةو(.

معْب، أك يف فن معْب،  كٛبتازي الدركسي عن احملاضرات أهنا تكوف متخصصةن يف كتاب و
كتكوف بشكلو دكرم إما أسبوعي أك شهرم، أما احملاضراتي فتكوف يف موضوعو ٧بدد يتم ٙبديده 

 مسبقان ككقت ٧بدد ال يتجاكزه احملاضر.
ركسي العلمية من أبرز كسائل الدعوة إذل اهلل، كذلك بتعليم دين اهلًل سبحانو كقد كانت الد
فإفَّ حلقات العلم كالتعليم كانت منتشرة يف ا٤بساجد  -رضواف اهلل عليهم  -منذ عهد الصحابة 

، كالقرآف،  يف ا٢برمْب كيف العراؽ كالشاـ، ككاف من ٜبارىا خركج األئمًة األعبلـ يف كلٍّ العلـو
 يث، كالتفسّب، كالفقو، كغّبىا من علـو الشريعة.كا٢بد

صفةى ا٣بّبية فيمن حرصى على تعلم القرآف، ككذلك تكوف ىذه  -  -كقد ذكر النيب 
خّبكم من تعلم القرآف »قاؿ:  -  -عن النيب  -  -عن عثماف صفة من يعلمو، ف

 (ِ).«كعلمو

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

.، ص َِٕٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب فضائل القرآف، باب خّبكم من تعلم القرآف كعلمو، حديث رقم ِ))
ٔ/ُِٗ. 



 ٕٓٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

أنو، عليو الصبلة كالسبلـ، قاؿ: "خّبكم من تعلم القرآف كعلمو"  كالغرضي كقاؿ ابن كثّب: )
ؿ يف أنفسهم، ا٤بكملوف لغّبىم، كذلك اا٤بؤمنْب ا٤بتبعْب للرسل، كىم الكم كىذه من صفاتً 

 (ُ)(.ٝبع بْب النفع القاصر كا٤بتعدم
مىٍن  ككانت الدركسي كاحملاضرات من أفضًل الوسائل الٍب تستخدـ يف الدعوة إذل اهلل؛ ألفَّ 

يقصد حضورىا قد فرَّغى نفسىو كأتى بقصد االنتفاع ٩با سيسمع؛ لذا كانت فائدهتا عظيمة، كٯبب 
أٍف ٰبرص الداعي على التحضّب جيدان للدرس أك احملاضرة؛ إلفادة مىٍن حضر من ىؤالء يف 

 تعليمهم أمور دينهم.
ا٤بدعوين، كيػىٍعًرؼي ما كمن خبلؿ الدركس كاحملاضرات يستطيعي الداعي أٍف يوثق عبلقتىو ب
 ٰبتاجوف تعلمو من أمور الدين، كىذا ٩با ٯبعل لدعوتو قبوالن لدل ا٤بدعوين. 

كيقوـي الدعاة يف إسبانيا بإقامة الدركس كاحملاضرات يف ا٤بساجًد كا٤براكز اإلسبلمية 
ركسه ا٤بختلفة، كٚبتلف ٧بتول ىذه الدركس ٕبسب ما ٰبتاجو ا٤بدعوكف يف كلٍّ مدينة، فهناؾ د

يف القرآف الكرًن كالتجويد كالتفسّب، كىناؾ دركس يف أحكاـ الصبلة كالزكاة كالصياـ، كيقوؿ 
ـي مسجد السنة يف فينوال برادك: )يوجدي لدينا درسه يوـى السبًت بعد صبلة  -ا٤ببارؾ  -الشيخ  إما

ىذا الدرس  ا٤بغرب يف ا٤بدكنة الكربل لئلماـ مالك، كقد كصلنا فيها إذل كتاب ا٢بج كيتم يف
، كىناؾ ٧باضراته تقـو بشكل (ِ)التعليق على ا٤بدكنة، كشرح األحكاـ الفقهية الواردة فيها(

 أسبوعي كشهرم، كيكوف مضموهنا حسبي ا٢باجًة ٥با.
كىناؾ دركسه تقاـ للمسلمْب ا١بدد، يتم  فيها شرح شعائر اإلسبلـ كأركانو ٥بم، كيقوؿ 

                                                

 .ٕٔ/ُتفسّب القرآف العظيم، ابن كثّب، ص ُ))
ىػ، َُِٕ/ُ/ِٖ-ىػُّْٖ/ْ/َّا بتاريخ برادنوالمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٤ببارؾ  إماـ مسجد السنة يف في (ِ)

 من ا٤بصلْب.باحث ىذا الدرس ككاف ا٢بضور جيدان كقد حضر ال



 ٕٔٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )يتم االىتماـ  إماـ كخطيب -٧بمد األزىرم  -الشيخ 
صصي ٥بم دركسه علمية؛ لتفقيههم يف الدين،  ككاف آخري ىذه الدركًس  با٤بسلمْب ا١بدد كٱبي

 (ُ)سلسلة )ٜباًر اإلٲباًف((.
 القصِص:  -ٖ
بحانو ًمنى الوسائل الدعوية الٍب كردت يف القرآف الكرًن كثّبان كسيلة القصًص، فقد قصَّ اهللي س 

كتعاذل علينا قصةى آدـ كإبليس كإخراجو من ا١بنة، ككذلك قصَّ علينا قصةى نوحو مع قومو، مث قصة 
مع قومو، ككذلك قصص بقية األنبياء:ىود كصاحل كموسى كعيسى ابن مرًن  -  -إبراىيم 

بقصٍّ القصص الٍب كردت يف  -  -كقد أمرى اهلل سبحانو كتعاذل نبيو  -عليهم السبلـ  -
 مض خض حض  ُّٱٱلقرآف على الناس، علهم يتعظوف كيعتربكف، فقاؿ تعاذل: ا

 (ِ).ٱَّ مظ حط
: -  -يقوؿ لنبيو ٧بمد  وي كأما قولو: )فاقصص القصص( فإنَّ كقاؿ ابني جرير الطربم: ) 

من قريش، كمن قبلك من يهود بِب إسرائيل،  كى على قومً .... فاقصص يا ٧بمد ىذا القصص
ٗبن قبلهم من النقم  ُّم مثل الذم حلَّ  فيعتربكا كينيبوا إذل طاعتنا، لئبل ٰبلَّ ، ليتفكركا يف ذلكى 

 (ّ)(.كا٤بثبلت
كثّبا، فىًمٍن ذلك قصةى الثبلثًة   -  -كيف السنًة النبوية ٪بدي كسيلة القصص قد استخدمها النيب 

رع كاألبرص الذين أكاىم ا٤ببيت إذل الغار فانطبقت عليهم الصخرة، ككذلك قصة األعمى كاألق
 من بِب إسرائيل، كغّبىا كثّب.

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبلمي يف بلنسية بتاريخ ز الثقايف اإلسمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد األزىرم  يف ا٤برك (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

  ..ُٕٔسورة األعراؼ، آية  ِ))
 .ِْٕ/ُّجامع البياف يف تأكيل القرآف، ابن جرير الطربم، ص  ّ))



 ٕٕٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

ككسيلة القصص تؤثر يف ا٤بدعو ؛ ألف ىذا الًقصىصى ٚباطبي عاطفة ا٤بدعو كتؤثر فيها، فتجد 
 ا٤بدعوين يتفاعلوف مع ىذه الوسيلة ؛ ألف الًقصص ٧بببةه إذل النفوس كتؤثري فيهم.

ي الصدؽ فيما ٰبٌدث بو من قصص، كلتحقيًق ا٥بدؼى من ىذا الوسيلة البدَّ أٍف ييراعي الداع 
 ألفَّ القصص ا٤بكذكبة تفقدي الثقةى بْب الداعي كا٤بدعوين، فبل يصدقونو بعد ذلك فيما يقوؿ.

ككذلك ينبغي للداعي أٍف ال يطيلى يف سرًد القصة، فإفَّ اإلطالةى يف القصة ٘بعل ا٤بدعوين يسأموف 
 ٤برجوة من القصة.منها، كيفقد تركيزىم معو فبل تكوف ىناؾ الفائدة ا

كالدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا دل يغفلوا عن ىذه الوسيلة ، كىي من الوسائل ا٤بؤثرة يف ا٤بدعوين كقد 
عليهم  -تكوف الًقصصي أثناءى دركًس تفسّب القرآف، فيتم  التطرؽ من خبل٥با لقصص األنبياء 

 .-السبلـ 
٧بمد  -، يقوؿ الشيخ-  -ية للنيب كما يتم تناكؿ أسلوب القصص عند دركًس السّبة النبو 

إماـ كخطيب مسجد ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية: )من الدركًس الٍب تقاـ يف ا٤بسجًد  -الشرقاكم 
( كقد متَّ االنتهاءي من ىذا  درسه أسبوعي يف السّبة النبوية، كذلك يف كتاب )الرحيق ا٤بختـو

 (ُ)الكتاًب خبلؿ عامْب(.

 

 الندواُت والمؤتمرات:  -ٗ
لقاءه يضم اثنْب فأكثر؛ ٤بناقشًة مسألةو من ا٤بسائل أك موضوع من الندوُة ُتعرُف بأنها: 

 (ِ)ا٤بوضوعات الٍب هتم اَّتمع، بطريقةو علمية منظمة كمرتبة ك٧بددة.
:  ٘بمعي مؤقتو للباحثْب كا٤بتخصصْب كا٣برباء ٤بناقشة موضوع من المؤتمُر ويقصد بو

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٕمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ

 .ٖٖٔاألسس العلمية ٤بنهج الدعوة اإلسبلمية، عبدالرحيم ا٤بغذكم، ص  ِ))



 ٖٕٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

 (ُ)، كا٣بلوص إذل نتائجى كتوصياتو ٧بددة.ا٤بوضوعات الٍب هتم اَّتمعْب
كٛبتازي الندكاتي بتفاعلو بْب من يلقيها كا٤بستمعْب ٥با، حيث ٲبكني التعرؼ على آراء 
ا٤بستمعْب كمناقشتها، كما إفَّ الندكة يكوف فيها تشويق أكثر كذلك لتنوع ا٤بلقْب فيها، كقد 

، ككل ذلك  يدفع ا٤بلل عن ا٤بستمعْب. يكوف ىناؾ أيضان تنوعه يف موضوع كل ملقو
ك٥بذا كانت كسيلة الندكات من كسائل الدعوة إذل اهلل الٍب ٙبقق نتائج مرضية مع  

ا٤بسلمْب يف تعليمهم العلم الشرعي، كمع غّب ا٤بسلمْب يف إيضاح رسالة اإلسبلـ، كبياف ٠باحة 
 ىذا الدين كعظمتو ٥بم.

افعة، كتكوفي فائدهتا أكثر إذا ما متَّ اختياري كا٤بؤٛبراتي كذلك من كسائل الدعوة إذل اهلل الن
موضوعو يهم ا٤بدعوين، كيناقشو ٨بتصوف كخرباء، فهذا يعود بنفع عظيم على الدعوة، كقد يكوف 
ا٤بؤٛبر ٱبتص بإظهار دين اإلسبلـ، كبياف عظيم أحكامو كٱباطب غّب ا٤بسلمْب، كىذا فيو دعوة 

 إلسبلـ.لغّب ا٤بسلمْب كحثهم على الدخوؿ يف دين ا
كيف إسبانيا عيًقدٍت العديدي من الندكات كا٤بؤٛبرات الٍب أقامها عدده من ا٤براكز اإلسبلمية، 
فقد أيقيمى يف مدريد ا٤بؤٛبر العا٤بي ا٢بادم عشر لئلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة خبلؿى الفَبة 

 من العادل اإلسبلمي.ىػ كشهدى ا٤بؤٛبري حضوران كبّبان من العلماًء كالدعاة ُّْٔ/ٖ/َِ-ُٖمن 
مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف  -سامي ا٤بشتاكم  -كيقوؿ الدكتور  

ـى ا٤بركز  اإلسبلمي يف مدريد: )إفَّ إقامةى ا٤بؤٛبراًت اإلسبلمية ٥با تأثّب كبّب على ا٤بدعوين، حيث أقا
جاز العلمي يف القرآف كالسنة خبلؿ الثقايف اإلسبلمي ٗبدريد ا٤بؤٛبر العا٤بي ا٢بادم عشر لئلع

ىػ ، كقد حضرى ا٤بؤٛبري عددا من العلماء ا٤بسلمْب ا٤بتخصصْب يف ُّْٔ/ٖ/َِ-ُٖالفَبة من 

                                                

 .ّٕٖمرجع سابق، ص  ُ))



 ٕٗٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

اإلعجاز العملي يف القرآف كالسنة، ككجهت دعواته لعددو من أساتذة ا١بامعات اإلسبانية، ككاف 
، كىناؾ (ُ)ر إسبلـي عددو من اإلسباًف.(ا٢بضوري كبّبان من اإلسباف، كقد كاف من ٜبرات ىذا ا٤بؤٛب

مؤٛبراته تعقد لؤلئمة كا٣بطباء يف إسبانيا، مثل ا٤بؤٛبر السابع ألئمة كرؤساء مساجد كتالونيا، 
ىػ كقد ٞبلى عنوافى: )حرية االعتقاد كالثوابت ُِّْكالذم عيقد يف الرابع من ذم القعدة عاـ 

 الدينية(.
ا١بامعات اإلسبانية، أك ا٢بكومة اإلسبانية، كيتم  فيها توجيو  كما تقاـ ندكاته كمؤٛبرات تقيمها

مسؤكؿ   -سامي ا٤بشتاكم  -الدعوة للمراكز اإلسبلمية للمشاركة، كيف ذلك يقوؿ الدكتور 
الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )إفَّ ىناؾ دعواته توجو ٥بم من 

تحدث عن كجهة نظر اإلسبلـ يف موضوع ٧بدد للندكة، فقد كجهت لو ا١بامعات اإلسبانية؛ لل
دعوة للمشاركة يف ندكة ٔبامعة كوركنيا يف مشاؿ إسبانيا، ككذلك كجهت لو دعوة للمشاركة يف 

 (ِ)ندكة ٔبامعة كومبلوتنسي يف مدريد (.
 الدعوُة الفردية:  -٘

 منفردان لنصحًو كتعلميو كإرشادًه.()مواجهةي أحد األشخاص ويُقَصُد بالدعوِة الفردية: 
كمن ا٤بعلـو أفَّ ىناؾ حاالته كأشخاص ال تنفع معهم كسائل الدعوة مثل ا٣بطب كاحملاضرات 
، أك لعدـ تأثّب مثل ىذه  كالندكات، كذلك إمَّا لعدـ حضور ا٤بدعو، كأٍف يكوف غّبى مسلمو

ف لديو رفقاءي سوءو ال ينفك الوسائل السابقة فيو، أك أف يكوف ذك مكانةو كمنصب، كقد يكو 

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓسبلمي يف مدريد بتاريخ يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلمقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم   (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓمقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ



 ٕ٘ٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

 عنهم، كال ٲبكن التأثّب عليو إال بدعوتًو على انفرادو.
يف بدايًة بعثتو الدعوةى الفردية فكاف ينفرد ٗبن يتوسم فيو ا٣بّب  -  -كقد كافى منهجي النيب 
.  كيدعوىم إذل اإلسبلـً

٧بتاجه إليو، سواء كانت نصيحة كًمٍن فوائًد الدعوة الفردية: أفَّ الداعي ٱبص  ا٤بدعوى ٗبا ىو 
أك فتول أك موعظة أك دعوة إذل اإلسبلـ، كىذا تكوف فائدهتا عظيمة، كمن فوائد الدعوة الفردية: 
أهنا هتتم بالرًَّد على الشبهاًت الٍب ال يناسب أٍف تيلقى بشكلو ٝباعي، كإ٭با يتم الرد  عليها من 

 خبلؿ الدعوة الفردية.
ية: أهنا تنفعي مع غًّب ا٤بسلمْب الذين ال ٲبكن أف تبلغهم الدعوة كمن فوائد الدعوة الفرد

بواسطة ا٣بطب كاحملاضرات، كمن فوائدىا: سهولةي القياـ ُّذا األسلوب يف الدعوة، حيث إنو من 
، فمن ا٤بمكن أٍف يقوـى ُّا الطالبي يف مدرستًو  ا٤بمكن أف يقـو ُّا الداعي يف أمٍّ بيئةو أك ٦بتمعو

  مكاًف عملو، كرٌب األسرًة مع أسرتًًو.أك العامل يف
كٲبارسي الدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا كسيلةى الدعوة الفردية حسب ما تقتضيو ا٢باجة أك تكوف 
ا٤بصلحة مناسبة لو، فقد تكوف الدعوةي الفردية يف ا٤بسجًد مناسبةن للمسلمْب كيف مقرٍّ ا٤بركز 

 مناسبة لغًّب ا٤بسلمْب.
اإلسبلمية دعوة إذل بعض ا٤بسؤكلْب يف ا٢بكومة اإلسبانية لزيارة ا٤بركز اإلسبلمي  كقد توجوي ا٤براكزي 

 ؛ للتحدث معهم فيما ٱبص  شؤكف ا٤بسلمْب كصاحل الدعوة.

 

  



 ٕٙٙ المطلب األول: الوسائل المباشرة 

 
 

 المطلب الثاني
 الوسائُل الغير مباشرة والتي منها :

 تأليُف الكتِب والترجمِة. -ٔ
 إنشاُء المراكِز اإلسالميِة. -ٕ
 المشاركُة في موقِع اليوتيوب. -ٖ
 المشاركُة في برامِج التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر. -ٗ
 إعداُد البرامِج الدعويِة التلفزيونية. -٘
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 المطلب الثاني:
 المباشرة:الوسائُل غير 

القسم الثاين من كسائل الدعوة إذل اهلل، كىي الوسائلي غّبي ا٤بباشرة، كىي الٍب ال يكوف 
 فيها الداعي مواجوه كمباشر ا٤بدعوين أثناء تبليغو الدعوة كمن ىذه الوسائل:

 كتابُة الكتِب وترجمُتها:  -ٔ
ح لغّب ا٤بسلمْب )كتابة ما ينفع ا٤بسلمْب يف دينهم، كما يوضويقصُد بكتابة الكتب: 

 حقيقةى اإلسبلـ كٰبثهم على الدخوؿ فيو(.
 (ُ)(. إذل أخرل غّبه كعنو:نقلو من لغةو  ككبلـي  ،ككضحوي  وي الكبلـ:بينَّ ةي ترٝب )كيقصد بالَبٝبة: 

كيعد كتابة الكتب من كسائل الدعوة النافعًة، فهي ال ٚبتص بزمافو ٧بدد، بل إفَّ فائدهتا 
 منها الناس، كينتفعوف ُّا يف دينهم.تستمر لقركف، فيستفيد 

كٚبتلف الكتب الٍب يتم تأليفها، فمنها أمهاتي الكتب الٍب كتبها علماءي ا٤بسلمْب يف كل 
، كىذه تتكوف  علمو من علـو اإلسبلـ مثل: التفسّب كالعقيدة كا٢بديث كالتاريخ كغّبىا من العلـو

، كمن الكتب ا٤بؤلفة ما يت كوف من كتاب كاحد، كمنها ما يتكوف يف الغالب من عدة ٦بلداتو
.  من عدة صفحات كيطلق عليو كتيبه

ككما ٚبتلف أنواع الكتب الٍب يتم تأليفها، فإنَّو ٱبتلف أيضان ٧بتواىا فنجد الكتب الٍب 
هتتم با٤بوضوعات الشرعية الٍب هتم ا٤بسلمْب، مثل: علـو القرآف كتفسّبه كأحكاـ الشريعة من 

ككذلك الكتب الٍب ٙبث على تزكيًة النفس كااللتزاـ باألخبلؽ  صبلةو كصياـ كزكاة كحج،
 اإلسبلمية.

                                                

 .ّٖ/ُ، ص ٦بمع اللغة العربية بالقاىرةا٤بعجم الوسيط، ُ) )
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كىناؾ الكتب الٍب تدعو غّبى ا٤بسلمْب، فتوضح ٥بم بطبلف ديًنهم كعقائدىم كتبْب ٥بم 
ا٫برافهم  كضبل٥بم، كتوضح ٧باسن دين اإلسبلـ، كتؤكد أنَّوي دين اهلل ا٢بق الذم ال يقبل من 

 .أحدو أٍف يدينى بغّبهً 
كيف إسبانيا ٯبتهدي الدعاة إذل اهلل يف تأليف الكتب الدعوية باللغة اإلسبانية، يقوؿ الدكتور 

مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )إفَّ  -سامي ا٤بشتاكم  -
إلببلغهم الدعوة، كمن تأليفى كتبو باللغة اإلسبانية تشرح اإلسبلـ كتبينو لئلسباف مهم جدان 

 (ُ)ىذه الكتب كتاب )نظرة عن قرب إذل القرآف( قاـ الدكتور بتأليفو(.
٪بيب العاييب  -كما تتم ترٝبةي الكتب الدعوية من اللغة العربية إذل اللغة اإلسبانية، يقوؿ الشيخ 

الدعوية مساعد رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: )ٰبرص ا٤بركز على ترٝبة الكتب  -
 (ِ)(." للشيخ ٧بمد الغزارلا٤بفيدة إذل اللغة اإلسبانية، فقد ٛبت ترٝبة كتاب "خلق ا٤بسلم

كمن الكتب الٍب ٛبت ترٝبتها إذل اللغة اإلسبانية كتاب: )الدركس ا٤بهمة لعامة األمة( للشيخ 
كتاب: )ا٤بنح   كىو قيد الطباعة يف الوقت ا٢بارل، كما ٛبت ترٝبة -رٞبو اهلل  -عبدالعزيز بن باز

ككذلك ترٝبة كتاب: )اإلسبلـ  -عبداهلل ا٤بصلح -اإل٥بية يف إقامة ا٢بجة على البشرية( للدكتور 
 (ّ).-٧بمد بن إبراىيم ا٢بمد -حقيقتو، شرائعو، عقائده، نظمو( للدكتور 

  

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓسبلمي يف مدريد بتاريخ يف مقر ا٤بركز الثقايف اإل الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكمقابلة أجراىا م (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمي الكاتلوين بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبل (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓسبلمي يف مدريد بتاريخ الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلمقابلة أجراىا  (ّ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ
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 إنشاُء المراكِز اإلسالميِة:  -ٕ
يكوف تأثّب ىذه ا٤براكز أكثر يف من كسائًل الدعوة إذل اهلل إنشاء ا٤براكز اإلسبلمية، ك 

اَّتمعات الٍب يكوف ا٤بسلموف فيها أقليةن، مثل أكركبا كاألمريكيتْب، فتكوف ىذه ا٤براكز مبلذان 
للمسلمْب ٯبتمعوف فيها، كيؤدكف فيها العبادات، كيتعلموف فيها أمورى دينهم، كقد ٙبتوم ىذه 

ة، كما ٙبتوم على مكتبةو علمية باللغة العربية، كقد ا٤براكز على مدارسو لتعليًم القرآف كاللغة العربي
 تضمي بعضي ا٤براكز سوقا تعاكنيا؛ ٣بدمة ا٤بسلمْب كغّبىم.

كتؤدم ا٤براكز اإلسبلمية يف اَّتمعات غّب ا٤بسلمة دكرنا كبّبان يف تبليغ الدعوة إذل اهلل 
كا١بامعات كا٤بهتمْب للمسلمْب، ككذلك  إذل غّب ا٤بسلمْب فتكوف ىناؾ زياراته من ا٤بدارس 

 ٗبعرفة دين اإلسبلـ. 
كيف إسبانيا ال توجد مدينة كبّبة إال ك٪بد فيها مركزان إسبلميان أك ٝبعية إسبلمية، كقد كانت 

كقاـ بتأسيسها الطبلبي العرب  )ا١بمعية اإلسبلمية يف إسبانيا( أكؿ ا١بمعيات الٍب متَّ تأسيسيها: 
كسجلوىا ر٠بيًّا سنة  بغرض الدراسة  يف إسبانيا، –الذين أتوا من ببلد الشاـ إذل إسبانيا  -

 .ـ بوزارة العدؿ اإلسبانيةُُٕٗ
مث تواذل تأسيسي ا٤براكز كا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا، كمن أشهر ىذه ا٤براكز كأنشطها 

 إسبانيا يف مدينة مدريد، كا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية، كا٤بركز ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف
 الثقايف اإلسبلمي يف كتالونيا، كاَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا.

احملاضرات، كاللقاءات العامة، كتوزيع الكتب كًمٍن أىمٍّ أنشطة ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا: 
دركس ك العلـو الشرعية كاللغة العربية، أسبوعية يف  ركسو ، كإعطاء داإلسبانيةاإلسبلمية باللغة 

القرآف تدريس ك تعليم العربية لغّب الناطقْب ُّا، اإلسبانية، ك أخرل للطبلب العرب لتقوية لغتهم 
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 ككبار السن . للصغار الكرًن كالعلـو الشرعية
 المشاركُة في موقِع اليوتيوب:  -ٖ

ىو ا٤بوقعي األكؿ على (  https://www.youtube.comموقع اليوتيوب:  )
شبكة االنَبنت ا٤بختص ٗبقاطع الفيديو، حيث يبلغ عددي زكاًر موقع اليوتيوب حوارل ا٤بليار زائر 

% من سكاف 8ُْٕأم ما يعادؿ  ( Wolfram Alphaشهريان، حسب إحصائية موقع)
 (ُ)األرض.

يزكره ىذا العدد الكبّب من الناس كاف من كسائل الدعوة النافعة؛  ك٤با كاف موقع اليوتيوب
لذا من ا٤بهم على الدعاة االشَباؾ فيو كإضافة مقاطع فيديو دعوية بو، كمن ٩بيزات موقع 
اليوتيوب سهولة رفع ملفات الفيديو عليو، ككذلك إمكانية إنشاء قناة متخصصة يف نشر مقاطع 

كٙبث الناسى على االلتزاـ بشعائر الدين، كتعليمهم األمور الشرعية الفيديو الٍب تدعو إذل اهلل، 
 كأحكاـ العبادات كا٤بعامبلت.

كمن ٩بيزاًت موقع اليوتيوب أفَّ النفسى ٛبيل إذل مشاىدة مقاطع الفيديو كال تشعر با٤بلل؛ 
 لذا ٯبب استغبلليو بطرح مقاطع فيديو دعوية، كمضموهنا ٩بيز، حٌب ٘بذب ا٤بشاىدين ٥با.

كمن ٩بيزات موقع اليوتيوب أفَّ عددى مشاىدم بعضى ا٤بقاطع يصلوف إذل بضعة مبليْب يف 
 فَبةو كجيزة، كىذا يؤكد على أٮبية ىذه الوسيلة يف تبليغ دين اهلل كنشره بْب الناس.

                                                

-r t (https://arabic.rt.com/news/610916انظر موقع )ككالة األنباءُ))

15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%

A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B

2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%

D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%

D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D

9%87%D9%8A%D8%B1/ىػ.ُّْٖ/ّ/ُٗريخ الدخوؿ على الصفحة ، تا 

https://www.youtube.com/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
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تيوب كيف إسبانيا ٪بدي اىتماـ الدعاة إذل اهلل با٤بشاركة يف موقع اليوتيوب، فيتم  إنشاًء قناةو يف اليو 
سامي ا٤بشتاكم  -للخطيب أك الداعية، كيتم ٙبميل ا٣بطب عليها كاحملاضرات، كيقوؿ الدكتور 

مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: ) تتم االستفادةي من  -
خطيب ا٤بركز الثقايف  –حساـ خوجو -موقع اليوتيوب كذلك بنقل خطبة ا١بمعة للشيخ 

 (ُ)بشكلو أسبوعي على اليوتويوب (.  -سبلمي يف مدريداإل

 المشاركُة في برامِج التواصل االجتماعي مثل: الفيس بوك وتويتر:  -ٗ
أحدثٍت كسائلي التواصل االجتماعي منذي بدايتها ثورةن عا٤بية يف تواصل الناس مع بعضهم، 

 فهي تشتمل على عدة ٩بيزات منها: 
سهولةي التعامل معها، فيكفي فقط كجود بريد إلكَبكين لدل ا٤بستخدـ ليتمكن من  - ُ

 تسجيًل حسابو لو على موقع الفيس بوؾ أك موقع تويَب، كيف كقتو ال يتجاكز دقيقتْب. 
شبكة ي كصل عدد مستخدمٝباىّبيةي ىذه الربامج كا٪بذاب الناس ٥با، حيث  -ِ
، كما يبلغي عددي مستخدمي (ِ)مليار مستخدـ شهرينا 8ُْْ"فيس بوؾ" إذل االجتماعيالتواصل 

                                                

د بتاريخ ع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريمقابلة أجراىا الباحث م  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ

ـ  َُِٓ/ْ/ِّتاريخ ا٤بقاؿ  انظر موقع جريدة اليـو السابع، نقبلن عن مؤسس موقع الفيس بوؾ  ِ))
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D

-9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC
-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86
-%AF%D8%AF%D8%B9%D8-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84
-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89
-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A%D8%B3
-44-%D9%84%D9%801

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515  
 ىػ. ُّْٖ/ّ/َِتاريخ الدخوؿ على الصفحة    

http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515
http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/2153515


 ٕٕٚ المطلب الثاني : الوسائُل غير المباشرة  

 (ُ)مليوف مستخدـ شهريان. َُّبرنامج تويَب حوارل 
كجودي التفاعل بْب مستخدمي كسائل التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ك تويَب،  -ّ

ما  كيظهر ذلك جليان عند طرح أمَّ قضيةو يف اَّتمع، فنجد التفاعلى من ا٤بستخدمْب كيتم إنشاء
 ىاشتاج( يف برنامج تويَب، لَبل الرسائل كالتفاعل فيو من ٝبيع فئات اَّتمع.  –يسمى )ىاشتاؽ

سهولة طرح موضوع، أك فكرة، أك نصيحة، أك مقطع فيديو دعوم، ليتم نشره خبلؿ  -ْ
 دقائق كيطَّلعي عليو عشرات اآلالؼ.

لذا تعترب مواقع التواصل االجتماعي من كسائًل الدعوة إذل اهلل النافعًة، كالٍب يستخدمها 
الدعاة إذل اهلل، فنجد أفَّ بعضى الدعاة يصل عدد ا٤بتابعْب لو إذل بضعة مبليْب كىذا العدد ال 

ـي ىذه الوسيلة نافعان ك  مفيدان يف ٘بده يف ٧باضرةو أك خطبة أك برنامج تلفزيوين، كقد كاف استخدا
 الدعوة إذل اهلل بإسبانيا. 

فنجدي ا٤براكزى اإلسبلمية دل تغفل عن ىذه الوسيلة الدعوية، فبل ٱبلو مركزه من ا٤براكز إال 
ك٘بد لو صفحة على الفيس بوؾ، ك٘بد عددى متابعي ىذه الصفحة يصل يف بعض األحياف إذل 

 نصًف مليوف متابع.
مي، حيث ٲبكن متابعة أنشطة ىذه ا٤براكز الدعوية كتقـو ا٤براكز بنشر نشاطاهتا بشكل يو 
 من خطب ٝبعة كندكات علمية ك ٧باضرات.

                                                

 ىػُّْٕ/ٖ/ِٕالعربية، تاريخ ا٤بقاؿ انظر موقع قناة ُ))
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%

A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-
%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%B9%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9
%85%D9%8A%D9%86.html ىػ.ُّْٖ/ّ/َِريخ الدخوؿ على الصفحة تا    

http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html


 ٖٕٚ المطلب الثاني : الوسائُل غير المباشرة  

 إعداُد البرامج الدعوية التلفزيونية واإلذاعية:  -٘
يعترب التلفاز من أكثر كسائل االتصاؿ متابعة كتأثّبان؛ كذلك ٤با يتمتع بو من ٩بيزات ٘بعل 

لتلفازى ال ٱبلو منزؿ منو، ككذلك فإفَّ الفرد ٲبكث أماـ منو من الوسائل الدعوية النافعة، فتجد ا
 التلفاز ساعاتو طويلة، كمن ا١بيًد أف يشاىدى ما ينفعو.

كمن الربامج التلفزيونية الدعوية الربامج الٍب تتحدث عن أحكاـ الشريعة من صبلةو كزكاة 
التصاالت من عمـو كصياـ، ككذلك من الربامج: برامج الفتاكل الٍب تكوف مباشرة، كتستقبل ا

ا٤بستفتْب فيما يهمهم من أمور دينهم كدنياىم، كمن الربامج الدينية: نقل شعائر اإلسبلـ من 
الصلوات ا٤بفركضة كخطبًة ا١بمعة كخطبة العيدين، كمن الربامج الدعوية التلفزيونية ما تستهدؼ 

من الربامج الدعوية الٍب غّب ا٤بسلمْب، كذلك بتوضيح ٧باسن الدين اإلسبلمي كأنو الدين ا٢بق، ك 
 ٚبتص بغّب ا٤بسلمْب الربامج ا٢بوارية بْب األدياف، مثل: اإلسبلـ كالنصرانية.

كاإلذاعةي تعتربي كذلك من كسائل التواصل النافعة مع ا٤بدعوين، فمن ٩بيزاًت اإلذاعة قلةي 
،  تكلفًة تأسيسها، كسهولة إعداد برا٦بها، كمن ٩بيزاهتا: إمكانية البث ا٤بتواصل على مدار اليـو

كمن ٩بيزاهتا: سهولة استقباؿ بث اإلذاعة، فإفَّ ا٤بستمع يستطيع ٠باع اإلذاعة كىو ٲبشي أك يف 
 العمل أك ا٤بنزؿ أك السيارة.

كمن الربامج الدعوية الٍب تبث عرب اإلذاعة: قراءة القرآف كاحملاضرات الدعوية كبرامج 
 الفتاكل كالدركس العلمية.

كيف إسبانيا ٪بد لدل الدعاة كا٤براكز اإلسبلمية مشاركاتو يف الربامج الدعوية التلفزيونية كاإلذاعية، 
حيث تقـو قناةي قرطبة الناطقة باللغة اإلسبانية ٔبهودو جيدة يف الدعوة إذل اهلل يف إسبانيا، يقوؿ 

ز الثقايف اإلسبلمي يف مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤برك -سامي ا٤بشتاكم  -الدكتور 



 ٕٗٚ المطلب الثاني : الوسائُل غير المباشرة  

مدريد: )لقد شاركتي يف قناًة قرطبةو يف برامج شهر رمضاف باللغة اإلسبانية، ككذلك برامج يوـ 
 (ُ)عرفة، كما شاركتي يف برنامج تلفزيوين بعنواف: الطريق إذل العمرة(.

                                                

د بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ



 

 
 الَمبَحُث الثَّاني:

 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:
 أسلوب الموعظة الحسنة. -ٔ

 أسلوب الحوار والمجادلة بالحسنى. -ٕ      
 أسلوب ضرب األمثال. -ٖ
 أسلوب الدعوة باستخدام اإلعجاز العلمي. -ٗ
 أسلوب لفت الحس بالتدبر في مخلوقات اهلل. -٘

 

 



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٚٙ 

 الَمبَحُث الثَّاني:
 أساليُب الدعوِة إلى اإلسالم في إسبانيا:

 تعريُف األساليب:  
، كىو الطريق أك ا٤بذىب، قاؿ ابن منظور يف مادة سلب:  األساليُب لغًة:  ٝبعي أسلوبو

 ، كالوجو، كا٤بذىب؛ يقاؿ: أنتم يف أسلوب سوء، كٯبمع أساليب.الطريقي  كاألسلوبي )
كاألسلوب: الطريق تأخذ فيو. كاألسلوب، بالضم: الفن؛ يقاؿ: أخذ فبلف يف أساليب من القوؿ 

 (ُ)(.أم أفانْب منو
كقد كرد التعبّب بكلمة )أساليب( عند العلماء، فنجد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يذكرىا ٗبعُب 

( ، يقة الكبلمية الربىانية أكلئك: الطر  قاؿ بعضي )فنوف القوؿ( يف أٮبية معرفة صيغ النفي كالعمـو
 (ِ)(.يف أساليب البياف ليست يف القرآف إال قليبل

الٍب يتٌم ُّا  ىي الكيفياتي :  فقد عرفها الدكتور عبداهلل ا٢بوشاين: )وأما في االصطالح
غّب  أداء الدعوة كتبليغها من األمور ا٤بعنويٌة الفنٌية، كأنواع ا٤بسالك التأثّبية، كىي يف الغالبً 

 (ّ).حسٌيةو 
)الطرُق التي من خاللها كمن ىذه التعريفات يتضح أف معُب األساليب الدعوية ىي: 

 يقوم الداعي بإيصاِل دعوتو إلى المدعو(.
كأساليبي الدعوة متنوعة ككثّبة، كالقرآفي الكرًن قد ذكرى بعضى األساليب الدعوية بشكلو 

 حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱصريح،كما يف قولو تعاذل: 
                                                

 .ّْٕ/ُمادة سلب،  ص ،لساف العرب، ابن منظور ُ))
 .ِٔ/٦ُْبموع الفتاكل، ابن تيمية، ص  ِ))
 .ّْٓ/ِمنهج شيخ االسبلـ ابن تيمية يف الدعوة إذل اهلل تعاذل،رسالة دكتوراه، د / عبداهلل رشيد ا٢بوشاين، ص  ّ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٚٚ 

 الدعوةى  كمن ا٢بكمةً ، كقاؿ الشيخ عبد الرٞبن السعدم: )(ُ)ٱَّجت هب مب خب
، باألىم فاألىم، كباألقرب إذل األذىاف كالفهم، كٗبا يكوف قبولو أمتٌ  كالبدء بالعلم ال با١بهلً 

با٢بكمة، كإال فينتقل معو بالدعوة با٤بوعظة ا٢بسنة، كىو األمر كالنهي  انقادى  كاللْب، فإفَّ  كبالرفقً 
إذل الباطل،  ةا٤بدعو يرل أف ما ىو عليو حق أك كاف داعي كافى   فإفٍ ، ب كالَبىيبا٤بقركف بالَبغي

كمن ذلك ، كنقبلن  فيجادؿ بالٍب ىي أحسن، كىي الطرؽ الٍب تكوف أدعى الستجابتو عقبلن 
 ا٤بقصود، كأف ال تؤدم اَّادلةي  إذل حصوؿً  و أقربي االحتجاج عليو باألدلة الٍب كاف يعتقدىا، فإنَّ 

 (ِ)(.ىاٗبقصودً  تذىبي  أك مشاٛبةو  إذل خصاـو 
 ففي ىذه اآلية ثبلثةي أساليب دعوية: 

 أسلوبي ا٢بكمًة يف الدعوة إذل اهلل. -ُ
 أسلوبي ا٤بوعظة ا٢بسنًة. -ِ
 أسلوبي اَّادلة با٢بسُب مع ا٤بدعوين.  -ّ

كمن األساليًب الدعوية يف القرآف ما كاف غّب صريح مثلى قصٍّ القصص كالتفكر يف خلق 
 السماكاًت كاألرض.

كأما يف الس نًة النبوية فهي حافلةه بالعديد من أساليب الدعوة إذل اهلل، مثل: أسلوب التدرج يف 
الدعوة مع ا٤بدعوين، كأسلوب إكراـ ا٤بدعوين، كإنزاؿ الناس مناز٥بم، كأسلوب تأليف قلوًب 

 ا٤بدعوين، كغّبيىا كثّبه ًلمىٍن تأملى يف السنة النبوية.
انيا يقـو الدعاةي إذل اهلل باستخداـ عددو من األساليب الدعوية الٍب يركف أهنا مناسبةه كيف إسب

 للمدعوين ٕبسب الزماًف كا٤بكاف كمن ىذه األساليب ما يلي: 
  

                                                

 .ُِٓسورة النحل، آية  ُ))
 . ِْٓتيسّب الكرًن الرٞبن، ابن سعدم، ص  ِ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٚٛ 

 أسلوُب الموعظِة الحسنة:   -ٔ
 -  -لقد حثَّ القرآفي الكرًن على استخداـ أسلوًب ا٢بكمة، كذلك يف توجيو للنيب 

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱباستخداـً ىذا األسلوب فقاؿ تعاذل: 
، كا٤بوعظةي ا٢بسنةي ٥با تأثّبه يف النفوس ككقعه يف (ُ)ٱَّجت هب مب خب حبجب

القلوب؛ ألهنا تتوافق مع الفطرًة الٍب ٙبب فعل ا٣بّب، كأسلوبي ا٤بوعظة ا٢بسنة قد يكوف 
بالَبىيًب من عقاب اهلل كما أعده ٤بن بالَبغيًب يف ثواب اهلل كما أعده ٤بن أطاعو، كقد يكوفي 

 عصاه.
 .كقبوؿ ا٢بق كالثبات عليو كل ما يشوؽ ا٤بدعٌو إذل االستجابةً : والترغيُب يُقصُد بو
االستجابة أك رفض ا٢بق أك  كٰبذر ا٤بدعوَّ من عدـً  كل ما ٱبيفي : والترىيُب يقصد بو
 .عدـ الثبات عليو بعد قبولو

ا بْب الَبغيب كالَبىيًب، فبل يكوف حديثيو كليو ترغيبان حٌب يتهاكف كالبدَّ للداعي من ا٤بوازنة م
ا٤بدعوكف يف ا٤بعاصي، كال يكوف ترىيبان حٌب ٯبزع ا٤بدعوكف من رٞبًة اهلل، ككذلك ينبغي على 

عن ف -  -الداعي عدـى اإلطالًة كتكرار ا٤بوعظة حٌب تسأـ النفوس كٛبل ، كما كاف يفعل النيب 
 كراىةى   ،يتخولنا با٤بوعظة يف األياـ-  -كاف النيب رسوؿ اهلل:) قاؿ، أنو قاؿ، ابن مسعود، 
 (ِ)(.السآمة علينا

كيف إسبانيا يقـو الدعاة إذل اهلل باستخداـ ىذا األسلوب كيكوف ذلك يف خطبًة ا١بمعة حْب 
كوف يكوف موضوعي ا٣بطبة عن الرقائق كا٣بشية من اهلل، كما يتم استخدامو يف رمضاف حيث ت

 النفوس قريبةن من اهلل كمتقبلةن للخّب كمقبلة إذل اهلل سبحانو كتعاذل.
 

                                                

 .ُِٓسورة النحل، آية  ُ))
، ٖٔيتخو٥بم با٤بوعظة كالعلم كي ال ينفركا،رقم  -  -أخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب العلم، باب ما كاف النيب  ِ))

 .ِٓ/ُص 



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٜٚ 

 
 أسلوُب الحواِر والمجادلِة بالحسنى:  -ٕ

إفَّ أسلوبى ا٢بوار أحدي األساليب ا٤بؤثرة الٍب تستخدـ يف الدعوة إذل اهلًل إلقناع ا٤بدعو 
 كاالجتناب عما هناىم عنو. باالستجابة للدعوة، كٗبا أمرى اهلل سبحانو كتعاذل عباده بو

طرفاف أك أكثر، عن طريق السؤاؿ كا١بواب، بشرط  ا٢بديثى  يتناكؿى بأنو:  أٍف  ويُعرَُّف الحوارُ 
، كقد ال معْب، كقد يصبلف إذل نتيجةو  أمرو  كحدة ا٤بوضوع أك ا٥بدؼ، فيتبادالف النقاش حوؿى 

 (1) .كيكوف لنفسو موقفنا ٮبا اآلخر، كلكن السامع يأخذ العربةى قنع أحدي يي 
كا٢بواري من األساليب الدعوية الٍب كردت كثّبان يف القرآف الكرًن، فنجد حوارى األنبياء معى أقواًمهم 

 -مثل: حوار نيب اهلل نوح كىود كصاحل كموسى عليهم السبلـ، ككذلك حوار نيب اهلل إبراىيم  
 -  .مع أبيو آزر كحواره أيضان مع ا٤بلك النمركد 

أسلوبى ا٢بوار كثّبان، فنجدي حوارىه مع كفَّاًر قريشو  -  -يف السنًة النبويًة كردى أستخدـ النيب ك 
عندما نزلت عليو النبوة كأمر بإنذارىم، ك٪بد حواره مع عمو أيب طالب كمواقف كثّبة استخدـى 

 فيها أسلوب ا٢بوار يف توجيهو للمسلمْب.
قلي، حيث إفَّ احملاكرى ٱباطب عقل من ٰباكره كٯبادلو، كا٢بواري يػيعىد  من أساليب ا٤بنهج الع

 (0) كاَّادلة تطلق أيضان على ا٢بوار؛ ألهنا تتفق يف كثّبو من ا٤بواطن معو يف مدلوالهتا.
كعلى احملاكر أٍف يستحضرى اإلخبلصى هلل سبحانو يف ما يقوؿ كأٍف ال ينتصر لنفسو، كقد حثَّ اهلل 

 هب مب خب ٱُّٱ احملاكرًة كاَّادلة، فقاؿ تعاذل: سبحانو كتعاذل على الرٍّفق يف
 .(ّ) َّجت

                                                

الطبعة:  الناشر: دار الفكر، عبد الرٞبن النحبلكم ، أصوؿ الَببية اإلسبلمية كأساليبها يف البيت كا٤بدرسة كاَّتمعُ) )
 . ُٕٔ، ص ـََِٕ-ىػُِْٖا٣بامسة كالعشركف 

 . ِْٔوين، ص انظر ا٤بدخل إذل علم الدعوة، د / ٧بمد البيان ِ))
 .ُِٓسورة النحل، آية  ّ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٛٓ 

ككذلك على احملاكًر أٍف يتجنبى الكذبى يف كبلمًو، كٯبب عليو أف يكوف أمينان يف نقل األقواًؿ  
 كما يستدؿ بو.

كليحرص على أٍف يكوفى حىسىنى اإلنصاًت ٤بن يتحاكر معو، كأال يقاطعو يف كبلًمو،  كأٍف ٰبذرى أٍف 
 ا٢بوار إذل ًجداؿو مذموـو فيصبحي ا٢بوار ال فائدة منو.يتحوؿى 

ـي الدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا ىذا األسلوبى كثّبان، كذلك حْب يكوف ا٤بكافي مناسبان،  كيستخد
فا١بامعات اإلسبانية تقيم ندكات عن ا٢بوار بْب األدياف كيتم فيها دعوة من ٲبثل األدياف الثبلثة: 

سامي  -كاليهودية، كيكوف ا٢بديثي عن ما ٲبيز كلَّ دينو، كيقوؿ الدكتور اإلسبلـ، كالنصرانية، 
مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )كيجٍّهىٍت رل  -ا٤بشتاكم 

دعوةه يف إحدل ا١بامعات اإلسبانية ٢بضور حوار بعنواف: )األدياف كجهة نظر ٨بتلفة( كقد كاف 
ثل اليهود كقسيس ٲبثل النصارل كأنا كنت متحدثان عن اإلسبلـ، ككافى ا٢بواري عن ىناؾ من ٲب

 (ُ)إظهاًر فضائل كلٍّ دين كقد ٙبدثت عن فضائًل اإلسبلـ(.
كأحيانان قد ينظم ا٤بركز اإلسبلمي ندكةن أك مؤٛبرا عن التعايًش كا٢بوار بْب األدياف، كيقوؿ الشيخ 

كز الثقايف اإلسبلمي الكتالوين: )يقيم ا٤بركزي مؤٛبران سنويان مساعد رئيس ا٤بر  -٪بيب العاييب -
 (ِ)للحوار كالتعايش بْب األدياف، كيتم  فيو توجيو دعوة لقسيس نصراين ككذلك حاخاـ يهودم(.

 أسلوُب ضرِب األمثاِل:  -ٖ
القرآًف الكرًن، كما قاؿ  يػيعىد  أسلوبي ضرًب األمثاؿ من األساليب الدعوية الٍب تكررت كثّبان يف 

، (ّ) َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  ُّٱٱٱٱ تعاذل:
من كتابو،  األمثاؿ لعباده يف غّب موضعو  ضربى  وي أنَّ  -سبحانو  -اهلل  كقد أخربى كقاؿ ابن القيم: )

                                                

 ُّْٖ/ْ/ِٓمقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد بتاريخ  (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػ

-ىػُّْٖ/ْ/ِٖمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين  بتاريخ  (ِ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ

 .َُْ، ص ِْسورة العنكبوت، آية  ّ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٛٔ 

 كأمر باستماع أمثالو، كدعا عباده إذل تعقلها، كالتفكّب فيها، كاالعتبار ُّا، كىذا ىو ا٤بقصودي 
 (ُ).(ُّا

ا٤بعُب للصحابة كذلك  -  -كيف السنًة النبوية ٪بدىا زاخرةن باألمثاًؿ الٍب يقرٍّب فيها رسوؿ اهلل 
 بتشبيو ما يعرفونو كيبلمسونو يف حياهتم با٤بعُب الذم يريد أف يوضحو ٥بم،

مثل ا٤بؤمن الذم يقرأ القرآف : »-  -قاؿ رسوؿ اهلل ، أنو قاؿ، عن أيب موسى األشعرم، ف
التمرة، ال  ا٤بؤمن الذم ال يقرأ القرآف كمثلً  ، كمثلي كطعمها طيبه  األترجة، رٰبها طيبه  كمثلً 

، ا٤بنافق الذم يقرأ القرآف مثل الرٰبانة، رٰبها طيب كطعمها مرٌّ  ريح ٥با كطعمها حلو، كمثلي 
 (ِ)«.، ليس ٥با ريح كطعمها مرٌّ ا٢بنظلةً  ا٤بنافق الذم ال يقرأ القرآف كمثلً  كمثلي 
استخداـ الداعية ألسلوًب ضرًب األمثاؿ للمدعويْب، ما يقرب ا٤بعُب كيؤثر يف إقناعهم، كيف 

كالبدَّ للداعي من مراعاة فهم ا٤بدعوين عند ضربًو لؤلمثاؿ، حٌب يستطيعوا فهم كاستيعاب ما 
يقصده، كٙبصل الفائدة ا٤برجوة، ككذلك أف يبتعدى عن األمثاؿ الٍب قد يفهم منها خبلؼ ما 

 إمَّا لغرابتها أك اعتاد ا٤بدعوكف ٠باعها يف مواطن أخرل سيئة. يقصده،
كالدعاةي يف إسبانيا يستخدموف ىذا األسلوبى لتقريب الصورة إذل أذىاف ا٤بدعوين، كما يتم  

 التطرؽ إليو عند تفسّب األمثاًؿ الواردة يف القرآف الكرًن.
 أسلوُب الدعوِة باإلعجاِز العلمي:  -ٗ

ثبتها العلم التجرييب أالقراف الكرًن أك السنة النبوية ٕبقيقة  إخباري اإلعجاُز العلمي بأنَُّو: )ويعرَُّف 
 (ّ)(.الرسوؿ إدراكها بالوسائل البشرية يف زمنً  عدـ إمكانيةً  ، كثبتى 

ـي اإلعجاز العلمي يف الكتاب كالسنة كأسلوبو يف الدعوة إذل اهلًل لوي تأثّب كبّب على  كاستخدا
، كيظهر ذلك حْب يتبْب التوافق الدقيق بْب ما كردى يف القرآف الكرًن كالسنة النبوية كبْب ا٤بدعوين

ما اكتشفو علماءي الغرب يف العصر ا٢بديث من اكتشافاتو طبية يف جسم اإلنساف أك خلقًو، 

                                                

 .ُْٗ/ُإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، ابن القيم، ص  ُ))
 .ٕٕ/ٕ، ص ِْٕٓأخرجو البخارم يف صحيحو، كتاب األطعمة، باب ذكر الطعاـ، حديث رقم  ِ))
 .َُ: صََِٔ – الطبعة االكذل،  الرياض - العلمي يف القراف كالسنة، نايف منّب فارس ، دار ابن حـز اإلعجاز ّ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٕٛ 

سنة،  ََُْككيفية تكوينو يف بطن أمو حٌب كالدتو، ككل ىذا مذكور يف القرآف  قبل أكثر من 
 دل يكتشفوه إال يف العصر ا٢باضر.كىم 

كمن مواطًن اإلعجاز ما يف ىذا الكوف من آيات مبهرة، كتنسيق دقيق يف تعاقب الليل كالنهار 
كالشمس كالقمر كالكواكب األخرل كغّبىا من االكتشافات العلمية الٍب مت اكتشافها اآلف، 

 كىي مذكورة يف الكتاب كالسنة.
عصرنا ا٢باضر تتبدؿ كتتغّب مع تقدـ األجهزًة كتطورىا، كلكٍن دل ٪بد بل إفَّ النظريات العلمية يف 

أفَّ نظرية من ىذه النظريات قد ناقضت أم دليلو كرد يف الكتاب كالسنة على كثرهتا بل ٝبيعها 
 تتوافق معو.

لذلك أصبحى استخداـ كسيلة اإلعجاز العلمي يف الدعوة إذل اهلًل ضركرةن يف عصرنا يف ظل التقدـ 
لمي ا٥بائل يف شٌب اَّاالت، ٩با أدل إذل ترًؾ الدين، كأصبح الناس يلهثوف كراء ا٤بادة، كذلك الع

 حٌب يظهر ا٢بق للناس كيستجيبوا لدين اهلل. 
كقد اجتهد الدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا يف استخداـ ىذا األسلوب، فقد أيقيمى مؤٛبره لئلعجاز 

 -ف لو تأثّبه على ا٢باضرين من اإلسباف، يقوؿ الدكتور العلمي يف القرآف كالسنة يف مدريد، ككا
مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية با٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد: )إفَّ  -سامي ا٤بشتاكم 

إقامةى ا٤بؤٛبرات اإلسبلمية ٥با تأثّبه على ا٤بدعوين، حيث أقاـ ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي ٗبدريد ا٤بؤٛبر 
ىػ ُّْٔ/َِ-ُٖعشر لئلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة، خبلؿى الفَبة من  العا٤بي ا٢بادم

كقد حضر ا٤بؤٛبري عدد من العلماء ا٤بسلمْب ا٤بتخصصْب يف اإلعجاز العملي يف القرآف كالسنة، 
ككجهٍت دعواته لعددو من أساتذة ا١بامعات اإلسبانية، كقد كاف من ٜبرات ىذا ا٤بؤٛبر إسبلـي 

 (ُ).عددو من اإلسباف(
  

                                                

-ىػُّْٖ/ْ/ِٓإلسبلمي يف مدريد بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف ا (ُ)
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٖٛ 

 أسلوُب لفِت الحسّْ للتدبِر في مخلوقاِت اهلِل:  -٘
ًمٍن أساليًب الدعوة إذل اهلل لفت حس ا٤بدعوين إذل التدبر كالتأمل يف ٨بلوقاًت اهلل، كيندرجي ىذا 
األسلوب ٙبت ا٤بنهًج ا٢بسي، كقد كرد يف القرآف الكرًن العديدي من اآليات الٍب تدعو إذل التدبر 

 عظيم صنع اهلل كقدرتو كعظمتًو.كالتأمل يف 
 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱٱفقاؿ تعاذل:
ـي القرطيب: )(ُ)ٱَّ يك ىك بالنظر كاالستدالؿ  تعاذل ىذه السورة باألمرً  فختمى ، كقاؿ اإلما

يف آياتو، إذ ال تصدر إال عن حي قيـو قدير قدكس سبلـ غِب عن العا٤بْب، حٌب يكوف إٲباهنم 
م يف تأمل )آليات ألكرل األلباب( الذين يستعملوف عقو٥بى  ،ال إذل التقليد ا إذل اليقْبً مستندن 

 (ِ)(.الدالئلً 
كيف أسلوًب لفًت ا٢بس إذل التدبر ٗبخلوقاًت اهلل تنبيوه للحواس كللمشاعر إذل ما قد ألفتو من 
؛ ألهنا قد ألفتها فتذىب تلك األلفة كتتفتح  آياتو كمشاىدات عظيمة قد ٘باىلتها النفوسي

 لبصائري كتزيد عظمة ا٣بالق جل كعبل يف النفوس.ا
 -  -كالدعوةي إذل التفكر أسلوبه قد استخدمو األنبياء يف دعوهتم ألقوامهم، فهذا نوح 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱيدعو قومو إذل التفكر يف خلق اهلل، فقاؿ تعاذل: 
 (ّ). َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

مع قومو عبدة النجـو كالكواكب، عندما بدأ يف ٨باطبة عقو٥بم كتفنيد ما  -  -كإبراىيم 
كيف كل مرة ينبههم إذل أفَّ معبودىىم ىذا ٱبتفي  -الكواكب مث القمر مث الشمس -يعبدكنو أكالن 

 كال يصلح أف يكوف آ٥بان كمعبودان.

                                                

 .َُٗسورة آؿ عمراف، آية  ُ))
 .َُّ/ْا١بامع ألحكاـ القرآف، القرطيب، ص  ِ))
 .ُٔ-ُٓسورة نوح، آية  ّ))



 أساليب الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمبَحُث الثَّاني: 
 

ٕٛٗ 

عليو الوحي كالقرآف بأمر جلس يف غاًر حراء يتعبد اهللى كيتفكر يف خلقو مث ينزؿ  -  -كنبينا 
 (ُ). َّ جئ يي ىي نيمي زي ٱُّٱٱالناس بالتفكر كالتدبر كما كرد يف قولو تعاذل:

كىذا األسلوبي دل يغفٍل عنو الدعاةي إذل اهلل يف إسبانيا، فنجديىم يف ٧باضراهًتم كخطبهم يذكركف 
إذل اهلل يف ا٤بدعوين بضركرة التفكر يف خلق اهلل، كما إفَّ ىذا األسلوب يستخدمو الدعاةي 

ا٤بخيمات الدعوية، فهذه ا٤بخيمات تكوف خارج ا٤بدًف كيف مكافو مفتوح كىذا يعطي ا٤بدعو 
 فرصة للتدبر يف ٨بلوقات اهلل سبحانو كتعاذل، من أرضو ك٠باء ك٪بـو كجباؿ ٩با يزيد إٲبافي ا٤بدعو.

٨بلوقات اهلل بعرًض بعض كما تقـو بعضي ا٤براكز بلفت حسٍّ ا٤بدعوين إذل التدبر كالتفكر يف 
مقاطع الفيديو بواسطة آلة العرض )الربكجكَب( كالٍب يتجلى فيها عظمةي اهلل سبحانو كتعاذل 

مؤذف مسجد ا٤بركز  -٧بمد العلوم  -كقدرتو، كذلك يف قاعة احملاضرات با٤بركز، يقوؿ الشيخ 
ة اإلٲبانية( كيتناكؿ مواضيعى اإلسبلمي يف بلنسية: )ىناؾ برنامجه يف مساًء ا١بمعة ٙبت اسم )الليل

 (ِ)إٲبانية، كالتفكر يف ٨بلوقات اهلل(.

                                                

 .ُِ، آية  سورة الذاريات ُ))
-ىػُّْٖ/ْ/ِٕمقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد العلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ  (ِ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ
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  المبحث األول: إجراءاُت الدراسِة الميدانيةِ 
ٕٛٚ 

 الَمبَحُث األوَُّل:
 إجراءاُت الدراسِة الميدانيِة:

تػيعىد  ىذه الدراسةي من الدراساًت ا٤بيدانية الٍب تىستهدؼ كصفى الظاىرًة ا٤بدركسة كىي: )الدعوة  
إذل اإلسبلـ يف إسبانيا( كمن مثىَّ تقوٲبها، كذلك كفقان آلراء من مشلتهم الدراسة من الدعاة إذل 

 ذين اعتنقوا اإلسبلـ يف إسبانيا.اإلسبلـ يف إسبانيا كمن ا٤بسلمْب ا١بدد ال
 :الدراسةِ  منهجُ 

تندرجي ىذه الدراسةي يف جانبها ا٤بيداين ضمن الدراسات الكمية، كقد متَّ توظيف ا٤بنهج 
)كىو ذلك النوع من البحوًث الذم تتم بواسطتو استجواًب ٝبيًع أفراد ٦بتمع الدراسة  -ا٤بسحي

، كقد (1)ا٤بدركسة من حيث طبيعتها كدرجة جودهتا(أك شرٰبة كبّبة منهم ُّدؼ كصف الظاىرة 
قاـ الباحثي بتوظيفو يف ٝبع معلومات الدراسة ا٤بتعلقة بالقائمْب بالدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، 
ككذلك معرفة أىمٍّ موضوعات الدعوة ىناؾ، كالوسائل كاألساليب الدعوية، كأبرز ا٤بعوقات  الٍب 

إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  كسيبل عبلجها كذلك من كجهة نظر أفراد عينة  تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوةً 
 الدراسة.

 مجتمُع الدراسِة وعينتِو:
 ٛبثل ٦بتمع الدراسة يف الفئات التالية:

: ا٤براكزي اإلسبلمية يف إسبانيا القائمةي بالدعوة إذل اهلل، كالٍب ٥با جهوده مع الفئُة األولى
 دينهم كجهود مع اإلسباف غّب ا٤بسلمْب، كذلك بدعوهتم إذل اإلسبلـ. ا٤بسلمْب بتعليمهم أمور

( فػىٍردو من الدعاة العاملْب يف ا٤براكز اإلسبلمية كفق َُٓكعمدى الباحث إذل دراسة حدكد )
( داعية من الدعاة يف إسبانيا كتوزيع َُٓ، كقد مت التواصل مع )(ِ)معايّب العينة الطبقية 

                                                

ىػ، ُِْٓ، ِالرياض، ط –د العزيز ا٢بيزاف ٧بمد بن عبد..(  أنظر: البحوث اإلعبلمية أسسها أساليبها ٦باالهتا، أُ)
 ُٗص

اختيار عينة تأخذ يف االعتبار اَّموعات ذات ا٣بصائص ا٤بتفاكتة يف ٦بتمع البحث،  ىذا النوع من العينات يتمثل يف (ِ)



  المبحث األول: إجراءاُت الدراسِة الميدانيةِ 
ٕٛٛ 

 ( داعية كقاموا بتعبئة االستبانات. ٖٕاالستبانات عليهم كقد استجاب )
من بْب  ( مسجدان ُُِٓ)أئمةي كخطباءي ا٤بساجد يف إسبانيا، كيبلغ عددي ا٤بساجد  الفئة الثانية:

التابع  رافيةغالدٲبو لمرصد األندلسي كالدراسات لدراسات آخر الكفق مسجد كجامع كمصلى، 
 (ُ)ـ.َُِٔبلمية يف إسبانيا لعاـ الٙباد ا١بمعيات اإلس

، (0)( فرد كفق معايّب العينة العشوائية البسيطةََُعمد الباحث إذل دراسة حدكد ) كقد
( إماـو ْٔ( إماـ كخطيب يف إسبانيا كقد استجاب منهم حوارل )ََُكقد مت التواصل مع )

 .كخطيب

:: ا٤بسلموف ا١بدد يف إسبانيا، دل يقٍف الباحثي على إحصائية حديثة عن الفئة الثالثة
، فأغلب ا٤براكز اإلسبلمية توثق إسبلـ ا٤بسلمْب  أعداد ا٤بسلمْب ا١بدد يف إسبانيا بشكل عاـو
اإلسباف ا١بدد، لكن ال توجد إحصائية توضح العدد اإلٝبارل للمسلمْب ا١بدد يف ٝبيع ا٤براكز 

، كقد ذكر ا٤برصدي اإلسبلمي يف بّببيجناف يف إحصائية نشرت بتاريخ (ّ)انيا اإلسبلمية يف إسب
( شخصو قد اعتنقوا اإلسبلـ يف إقليم )كتالونيا( منذ َََٕـ أفَّ أكثرى من )َُِٓ/ُِ/َُ

                                                                                                                                            

 .ٖٓ -انظر: البحوث اإلعبلمية أسسها أساليبها ٦باالهتا، أ.د. ٧بمد بن عبدالعزيز ا٢بيزاف 
معية اإلسبلمية إحصائية حصل عليها الباحث من رئيس اٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف األندلس عند زيارتو يف مقر ا١ب (ُ)

 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ-ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف غرناطة يف تاريخ 
تلك العينة الٍب تؤخذ بطريقة عشوائية، على أساس إعطاء فرص متكافئة ١بميع أفراد كيقصد بالعينة العشوائية البسيطة ) (ِ)

مناىج البحث (،انظر املكتعد الطريقة العشوائية أكثر الطرائق اعتمادا يف اختيار منتجات ا٤بع ،الساكنة اإلحصائية
، مطبعة النجاح ا١بديدة، الدار البيضاء، ُٔالعدد: خالد ا٤بّب كإدريس قا٠بي  الَببوم، سلسلة التكوين الَببوم،

 .ِٓ-ِْـ، ص:ََُِا٤بغرب، الطبعة األكذل سنة 
ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي  زار الباحث عدد من ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا ككجد ىناؾ إحصائيات عند كل مركز، فمثبل (ّ)

ـ كاف َُِٓـ كيف عاـ َُِٔمسلمان ما بْب رجل كامرأة خبلؿ عاـ  َُْيف مدريد بلغ عدد ا٤بسلمْب ا١بدد لديو 
مسلم، كيف اَّلس اإلسبلمي الكاتلوين يف مدينة برشلونو بلغ عدد من أصدرت ٥بم  ُْٓعدد من أسلم يف ا٤بركز 

 بْب رجل كامرأة. شخصان ما ِّٓشهادات إسبلـ ر٠بية  



  المبحث األول: إجراءاُت الدراسِة الميدانيةِ 
ٕٜٛ 

، كعمد (ُ)( من معتنقي اإلسبلـ من أصًل إسباينَُ( من أصل )ٕـ( كأفَّ )ََُِعاـ )
فردو من ا٤بسلمْب ا١بدد، كفق معايّب العينة العشوائية البسيطة،  (ََُالباحثي إذل دراسة حدكد )

 ( مسلمان كمسلمة.ٕٗكاستجاب منهم )
اَّاب عليها من قبل ا٤ببحوثْب تيعتربي نسبةه جيدة، كٛبثل كاقع  تكٗبا أفَّ عددى االستبيانا

ئجها لتحقيق ا٥بدؼ الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، فقد متَّ ٙبليليها من قبل الباحث كإخراج نتا
 ا٤بقصود من البحث.

 أدواُت الدراسة:
 االْسِتَبانَة: -ٔ

تيعرؼي االٍسًتبىانىة بأهنا: )تلك االستمارةي الٍب ٙبوم ٦بموعة من األسئلًة أك العبارات ا٤بكتوبة، 
ذل ما كا٤بزكدة بإجاباهتا، أك اآلراء احملتملة، أك بفراغو لئلجابة، كيطلب من اَّيًب مثبلن اإلشارة إ

 (ِ)يراه مهما، أك ما ينطبق عليو منها، أك ما يعتقد أنو ىو اإلجابة الصحيحة(.
كىذه األداةي ىي ا٤بناسبة ١بمًع ا٤بعلومات ا٤بتعلقًة بواقع الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كمعرفة 

الٍب  القائمْب بالدعوة ىناؾ، كما أفَّ الباحثى يستطيع من خبل٥با معرفةى ا٤بوضوعات الدعوية
 .ككسائلها كأساليبهايتطرؽ ٥با الدعاة يف إسبانيا، ككذلك ميادين الدعوة 

 كقد متَّ استعماؿي ىذه األداًة من خبلؿ استبانتْب كانت كاآليت: 
  

                                                

، تاريخ الدخوؿ على /http://www.alukah.net/world_muslims/10409/95769انظر:  (ُ)
 قُّْٕ/ِ/ِالصفحة 

 ، ُِْٕالرياض، الطبعة الرابعة  –مكتبة العبيكاف  صاحل العساؼ، /دأ.ا٤بدخل إذل البحث يف العلـو السلوكية، انظر:  (ِ)
 .ِِٖص



  المبحث األول: إجراءاُت الدراسِة الميدانيةِ 
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 االْسِتَبانَة األولى: -ٔ
كمت توزيع ىذه االستبانة للدعاة كأئمة ا٤بساجد كا٣بطباء الذين يقوموف بالدعوةى إذل اهلل يف 

ا النهائية من جزأين، كذلك يف صورهت كتكونتإسبانيا، كقد كتبت ىذه االٍسًتبىانىة باللغًة العربية، 
 على النحو التارل:

 :٧باكر كما يليسبعًة فقرة مقسمة على  (ٕٕمن ) : كىو يتكوفالجزء األول
 :( ٖ، كىو يتكوف من )أصناؼى ا٤بدعوين يف إسبانيايتناكؿ المحور األول

.  فقراتو

 :ا٤بوضوعات الدعوية الٍب يتناك٥با الدعاةي عند دعوهتم إذل يتناكؿ المحور الثاني
 ( فقرات.ٕ، كىو يتكوف من )اإلسبلـ يف إسبانيا

 :يستخدمها الدعاةي إذل اهلل يف األساليبى الدعوية الٍب يتناكؿ المحور الثالث
 ( فقرات.ٗ، كىو يتكوف من )إسبانيا

 :الدعوية الٍب يستخدمها الدعاة إذل اهلل يف يتناكؿ المحور الرابع الوسائل ى
 ( فقرةو.ُٓ، كىو يتكوف من )اسبانيا

 :ا٤بيادين الٍب يقـو الدعاةي إذل اهلل يف اسبانيا بتبليًغ يتناكؿ المحور الخامس
 ( فقرات.ٖكىو يتكوف من )، الدعوة فيها

 :كىو ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود الدعوية يف إسبانيايتناكؿ المحور السادس ،
 ( فقرة.ُٔيتكوف من )

 :سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود الدعوية يف يتناكؿ المحور السابع
 ( فقرة.ُْ، كىو يتكوف من )إسبانيا

ية ألفراد الدراسة، كالٍب تتمثل يف: ا١بنس، ا٢بالة : ك يتناكؿي البيانات األكلالجزء الثاني
االجتماعية، العمر، آخر ا٤بؤىبلت العلمية، ا١بنسية، ا٤بهنة األساسية، ا٤بشاركةي يف العمل 
الدعوم مع أمٍّ ٝبعيةو، عدد الدكرات التدريبية ا٣باصة بالدعاة الٍب شاركت فيها خبلؿى ٟبًس 

 سنواتو ماضيةو.
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 الثانية:االْسِتَبانَة  -ٕ

كمت توزيع ىذه االستبانة على ا٤بدعوين من ا٤بسلمْب اإلسباف ا١بدًد، كقد ٛبَّت كتابةي ىذه 
ا النهائية من جزأين، يف صورهت كتكونتاالٍسًتبىانىة باللغة العربية مث ترٝبتها إذل اللغة اإلسبانية ، 

 كذلك على النحو التارل:
 :أربعة ٧باكر كما يليلى فقرة مقسمة ع (ُٓمن ) : كيتكوفالجزء األول

  :مدل كفايًة جهوًد ا٤براكز اإلسبلمية يف التعريف باإلسبلـ يف يتناكؿ المحور األول
 ، كىو يتكوف من فقرةو كاحدة.إسبانيا

  :مدل كفاية جهود األفراد من ا٤بسلمْب يف التعريف باإلسبلـ يف يتناكؿ المحور الثاني
 ، كىو يتكوفي من فقرة كاحدة.إسبانيا

  :( فقرات.ٗ، كىو يتكوف من )طرؽى التعرؼ إذل اإلسبلـيتناكؿ المحور الثالث 

 :ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يتناكؿ المحور الرابع  ( فقراتْ)، كىو يتكوف منالصٍّوًر الذٍّ

: ك يتناكؿ البيانات األكلية ألفراد الدراسة، كالٍب تتمثل يف: ا١بنس، ا٢بالة الجزء الثاني
عية، العمر، آخر ا٤بؤىبلت العلمية، ا٤بهنة األساسية، ا٤بشاركة يف العمل الدعوم مع أم االجتما

ٝبعية، عدد الدكرات التدريبية العلمية كالشرعية ا٣باصة با٤بسلمْب ا١بدد الٍب شارؾ فيها خبلؿ 
 ٟبس سنوات ماضيةو.

 تصميُم االْسِتَبانَة:
 ا٣بطواًت ككانت كاآليت: اتبع الباحث يف تصميم االٍسًتبىانىة ٦بموعةن من

) التعرف على آراء أفراد العينة بشأن واقع الدعوة متىَّ ٙبديدي ىدًؼ ىذه الدراسة كىو:  -ُ
إلى اإلسالم في إسبانيا، والجهوُد التي يقوم بها األفراد والمؤسسات الدعوية وما يناسب 

 (.ل دعوية ومعرفة المعوقات وعالجهاذلك من موضوعات وأساليب ووسائ
 كضعي أسئلًة االٍسًتبىانىة بناء على تساؤالت الدراسة ا٤بيدانية الٍب مت ٙبديدىا يف ٨بطًط البحث. -ِ
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، ككذلك االستفادة من (ُ)بعض الدراسات ا٤بيدانية السابقة تٛبٍت االستفادةي من استبيانا -ّ
 توجيهات األستاذ ا٤بشرؼ يف تصميم االٍسًتبىانىة.

ٍف تكوف األسئلة كاضحةن كمفهومةن، كأٍف تكوفى االٍسًتبىانىة ٨بتصرةن بدكف اٍجتػىهىدى البىاًحثي يف أ -ْ
إخبلؿو فيها، كقد أرفق الباحث مع االٍسًتبىانىة خطابان يوضح فيو ىدؼ االٍسًتبىانىة كٰبيث  على 

 التفاعل فيها.
رٝبةو ٛبت ترٝبةي االٍسًتبىانىة ا٣باصة با٤بدعوين إذل اللغة اإلسبانية عن طريق مكتب ت -ٓ

، مث عرضها على بعض ا٤بتخصصْب يف اللغة اإلسبانية للتأكد ًمٍن أفَّ الَبٝبةى (ِ)متخصصو 
 (ّ)صحيحةن.

متَّ عملي استبانة إلكَبكنية كتصميمها بواسطة موقع قوقل ٙبتوم على نفس ٧بتول االٍسًتبىانىة  -ٔ
 كاحملادثة. الورقية؛ إلرسا٥با بواسطة برنامج الواتساب كبرامج الربيد اإللكَبكين

 أدواِت الدراسِة: دقُ صِ 
ًصٍدؽي االٍسًتبىانىة كالٍب يقصد ُّا: التأكدي ًمٍن أهنا سوؼ تقيس ما أيعدت لقياسو، ككذلك 

 كضوح فقراهتا كمفرداهتا، كلقد قاـ الباحث بالتأكًد من صدؽ االٍسًتبىانىة من خبلؿ ما يأيت:
 المحكمين(:أواًل: الصدُق الظاىري ألداة الدراسة )صدق 

كعمل "، إسبانياإلى اإلسالم في  ةالدعو  "بعدى االنتهاء من بناء أداة الدراسة كالٍب تتناكؿ
التصميم ا٤ببدئي ٥باتْب االستبانتْب، مت عرضيها على األستاذة ا٤بختصْب للتحقق من مناسبة 

                                                

الدعوة إذل اإلسبلـ رسالة دكتوراة، ) ، د/ عبداهلل ا٤بطوع،( ا١بهود الدعوية للمؤسسات ا٣بّبية) من ىذه الدراسات:  (ُ)
 ، د/ أٞبد ا٣بليفي، رسالة دكتوراة.( يف الياباف

 .ضاء يف دكلة ا٤بغربقاـ الباحث بَبٝبة ىذه االٍسًتبىانىة يف مكتب )ىدل( للَبٝبة يف مدينة الدار البي (ِ)
درجة ا٤باجستّب  االٍسًتبىانىة ا٤بتعلقة با٤بدعويْب باللغة اإلسبانية على الشيخ حاـز خوجو ا٢باصل علىقاـ الباحث بعرض  (ّ)

 .من جامعة مدريد إماـ كخطيب جامع ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد 
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الس العلمية األسئلة ٤بوضوع البحث كفق تساؤالت الدراسة ا٤بعتمدة يف ا٤بخطط اَّازي من اَّ
 كٙبكيمها، كىم كاآليت :

 أ.د ٞبد بن ناصر العمار األستاذ بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة كاالحتساب. -ُ
أ.د خالد بن عبد الرٞبن القريشي األستاذ بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة  -ِ

 كاالحتساب.
الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة  د. عبد اهلل بن علي السبيعي األستاذ ا٤بشارؾ بقسم -ّ

 كاالحتساب.
 د.أٞبد بن علي ا٣بليفي األستاذ ا٤بشارؾ بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة كاالحتساب. -ْ
 سعود بن عبد اهلل الغدياف رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد د. -ٓ
 عبلء سعيد رئيس اٙباد األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا.د. -ٔ 
 ٧بمد كماؿ مصطفى رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال يف إسبانيا . د._ ٕ
د. عبد احملسن بن عثماف الباز األستاذ ا٤بساعد بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة  -ٖ

 كاالحتساب.
د. ٧بمد بن عبد الرٞبن العمر األستاذ ا٤بساعد بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة  -ٗ

 حتساب.كاال
د. خالد بن عبد اهلل ا٣بميس األستاذ ا٤بساعد بقسم ا٢بسبة كالرقابة يف ا٤بعهد العارل  -َُ

 للدعوة كاالحتساب.
د. ماجد بن عبد اهلل البصيص األستاذ ا٤بساعد بقسم الدعوة يف ا٤بعهد العارل للدعوة  -ُُ

 كاالحتساب.
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كضوح العبارات كمدل توافقها ٤با كقد طيلب من احملكمْب مشكورين إبداءى الرأم حوؿى مدل 
كضعت ألجلو، كمدل مناسبة العبارات للمحور الذم تنتمي إليو، مع كضع التعديبلت 

 كاالقَباحات الٍب ٲبكن من خبل٥با تطوير االٍسًتبىانىة. 
كبناءن على التعديبلًت كاالقَباحات الٍب أبداىا احملكموف، قاـ الباحثي بإجراء التعديبلت 

اتفق عليها غالبيةي احملكمْب، ًمٍن تعديًل بعًض العبارات كحذؼ عباراتو أخرل، حٌب  البلزمة الٍب
 أصبحى االستبيافي يف صورتًًو النهائيًة.

 الدراسة: الداخلي ألداةِ  ثانياً: صدُق االتساقِ 
ميدانيان، كعلى  ابتطبيقه قاـ الباحثي  الدراسة،ألداًة من الصدؽ الظاىرم  التأكدً  دى عٍ بػى 

لعينة فقاـ ٕبساب معامل االرتباط بّبسوف ٤بعرفة الصدؽ الداخلي لبلستبانة، حيث متَّ بيانات ا
حسابي معامل االرتباط بْب درجًة كل عبارةو من عبارات االٍسًتبىانىة بالدرجة الكلية للمحور الذم 

 تنتمي إليو العبارة، كما توضح ذلك ا١بداكؿ التالية:
 استبانة الدعاة: -ٔ
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 (ٔجدول رقم )
( إسبانياإلى اإلسالِم في  المدعوينَ  أصنافِ معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور:)

 بالدرجِة الكليِة للمحوِر:
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ِٕٓ** ٓ َ.َُٖ** 
ِ َ.َّٖ** ٔ َ.ِِٕ** 
ّ َ.ُٕٖ** ٕ َ.َُٕ** 
ْ َ.ُٓٗ** ٖ َ.ّٕٔ** 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
 

 (ٕجدول رقم )
الموضوعات الدعوية التي يتناولها الدعاة عند معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )

 في إسبانيا( بالدرجةِ الكليِة للمحور: دعوتهم إلى اإلسالم
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ُْٖ** ٓ َ.ُٖٓ** 
ِ َ.ٕٕٔ** ٔ َ.َٖٔ** 
ّ َ.َّٖ** ٕ َ.ُْٔ** 
ْ َ.َّٔ** - - 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
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 (ٖجدول رقم )
في األساليب الدعوية التي يستخدمها الدعاة إلى اهلل معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )

 للمحوِر: بالدرجِة الكليةِ إسبانيا( 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.َٕٖ** ٔ َ.ّّٕ** 
ِ َ.ْٔٔ** ٕ َ.ِّٔ** 
ّ َ.ِّٓ** ٖ َ.ِْٔ** 
ْ َ.ُٔٗ** ٗ َ.ٕٓٓ** 
ٓ َ.َٔٗ** - - 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
 (ٗجدول رقم )

في الدعوية التي يستخدمها الدعاة إلى اهلل  معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )الوسائل
 للمحوِر: بالدرجِة الكليةِ إسبانيا( 

 معامل االرتباط الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

ُ َ.ِْٕ** ٗ َ.َٖٔ** 
ِ َ.ْْٓ** َُ َ.ٕٓٗ** 
ّ َ.ُْٕ** ُُ َ.ْٕٓ** 
ْ َ.ُّٕ** ُِ َ.ْٕٔ** 
ٓ َ.ٖٕٔ** ُّ َ.َٔٗ** 
ٔ َ.ِْٕ** ُْ َ.ٕٓٗ** 
ٕ َ.ِٓٗ** ُٓ َ.َٓٔ** 
ٖ َ.َْٔ** - - 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
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 (٘جدول رقم )
الميادين التي يقوم الدعاة إلى اهلل في إسبانيا بيرسون لفقراِت محور:: )معامالُت ارتباِط 
 للمحوِر: بالدرجِة الكليةِ ( بتبليغ الدعوة فيها

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ٕٓٓ** ٓ َ.ْٕٕ** 
ِ َ.ْٕٓ** ٔ َ.ٕٔٗ** 
ّ َ.ٕٕٖ** ٕ َ.ٖٔٓ** 
ْ َ.ٕٖٗ** ٖ َ.ٕٔٗ** 

  ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
 (ٙجدول رقم )

المعوقات التي تواجو الجهود الدعوية في معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )
 ( بالدرجِة الكلية للمحوِر:إسبانيا

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ْٕٗ** ٗ َ.ّٖٓ** 
ِ َ.َٕٔ** َُ َ.ٕٗٓ** 
ّ َ.ُٕٔ** ُُ َ.ٕٕٗ** 
ْ َ.َّٖ** ُِ َ.َُٖ** 
ٓ َ.َٖٗ** ُّ َ.ْٕٖ** 
ٔ َ.ِّٖ** ُْ َ.ٕٔٗ** 
ٕ َ.ّٖٕ** ُٓ َ.ِٕٕ** 
ٖ َ.ٖٕٔ** ُٔ َ.ّٕٓ** 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
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 (ٚجدول رقم )
السبل لعالج المعوقات التي تواجو الجهود معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )

 للمحوِر: الكليةِ بالدرجِة في إسبانيا( الدعوية 
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ْٕٔ** ٖ َ.ِْٕ** 
ِ َ.ِِٕ** ٗ َ.ٕٕٓ** 
ّ َ.ِٖٗ** َُ َ.ٕٓٗ** 
ْ َ.َٕٔ** ُُ َ.ٕٗٗ** 
ٓ َ.ٕٓٔ** ُِ َ.ُٕٖ** 
ٔ َ.ُِٕ** ُّ َ.ِّٕ** 
ٕ َ.ِٕٕ** ُْ َ.ِٔٔ** 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
دالة عند  احملاكر عبارات أفَّ ( ٕ، ٔ، ٓ، ْ، ّ، ِ، ًُخبلًؿ ا١بداكًؿ رقم )يػىٍتًضحي ًمٍن 

ارتفاع معامبلت االتساؽ الداخلي، كما يشّبي إذل ، كىذا يػيٍعًطي ًداللةن عىلى (َُ.َمستول )
 ميؤشراًت ًصٍدؽو ميرتفعىةو ككافية ٲبكن الوثوؽ ُّا يف تطبيق الدراسة ا٢بالية.
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 المدعوين:استبانة  -ٕ
 (ٛجدول رقم )

 بالدرجِة الكليةِ معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )طرق التعرف إلى اإلسالم( 
 للمحوِر:

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.ٖٓٓ** ٔ َ.ِٕٔ** 
ِ َ.ِّٖ** ٕ َ.ِٕٕ** 
ّ َ.ِٖٖ** ٖ َ.ٕٔٔ** 
ْ َ.ٕٖٓ** ٗ َ.ٕٔٗ** 
ٓ َ.َٖٖ** - - 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
 (ٜجدول رقم )

ْىِنيَِّة لإلْسالِم لدى المدعوين( بالدرجِة  معامالُت ارتباِط بيرسون لفقراِت محور: )الصّْوِر الذّْ
 الكلية للمحوِر:

 معامل االرتباط الفقرة

ُ َ.َٕٕ** 
ِ َ.ٕٔٗ** 
ّ َ.ِْٕ** 
ْ َ.ِٕٓ** 

   ٔٓ.ٓدال عند مستوى  **
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، (َُ.َدالة عند مستول ) احملاكر عبارات أفَّ ( ٗ، ًٖخبلًؿ ا١بداكًؿ رقم )يػىٍتًضحي ًمٍن 
ارتفاع معامبلت االتساؽ الداخلي، كما يشّبي إذل ميؤشراًت ًصٍدؽو ميرتفعىةو كىذا يػيٍعًطي ًداللةن عىلى 

 ككافية ٲبكن الوثوؽ ُّا يف تطبيق الدراسة ا٢بالية.
 

 :الدراسةِ أدواِت  ثباتُ 
ستكوف كاحدة تقريبان لو تكرر تطبيقها على  اإلجابةى  التأكد من أفَّ  يعِب:ثبات األداة 

بقياس ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامل  قاـ الباحثاألشخاص ذاهتم يف أكقات ٨بتلفة، كقد 
( يوضح معامل الثبات حملاكر أداة الدراسة كذلك  ُُ، َُكا١بدكؿ رقم ) )الفا كركنباخ(ثبات 

 كما يلي:
 :نة الدعاةاستبا -ٔ

 (ٓٔ) رقم جدول
 معامُل ألفاكرونباخ لقياِس ثباِت أداِة الدّْراسةِ 

 الثبات معامل عدد الفقرات المحور الرقم

 ْٖٔ.َ ٖ أصناؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا ُ

ِ 
ا٤بوضوعات الدعوية الٍب يتناك٥با الدعاة عند 

 دعوهتم إذل اإلسبلـ يف إسبانيا
ٕ َ.ٕٗٗ 

الٍب يستخدمها الدعاة إذل األساليب الدعوية  ّ
 اهلل يف إسبانيا

ٗ َ.ِٖٖ 

ْ 
الوسائل الدعوية الٍب يستخدمها الدعاة إذل اهلل 

 ِّٖ.َ ُٓ إسبانيايف 

ا٤بيادين الٍب يقـو الدعاة إذل اهلل يف اسبانيا  ٓ
 ُٕٖ.َ ٖ بتبليغ الدعوة فيها
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 ْٖٓ.َ ُٔ ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود الدعوية يف إسبانيا ٔ

سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود الدعوية  ٕ
 َّٖ.َ ُْ يف إسبانيا

 ٜٗٓ.ٓ ٚٚ الكلي الثبات
الدراسة يتمتع بثبات مقبوؿ إحصائيان،  مقياسى  أفَّ  (َُيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

كىي درجة ثبات عالية، كما تراكحت ( َْٗ.َحيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )
(، كىي معامبلت ثبات مرتفعة ٲبكن ْٖٓ.َ، ٕٗٗ.َمعامبلت ثبات أداة الدراسة ما بْب )

 الوثوؽ ُّا يف تطبيق أداة الدراسة ا٢بالية. 
 :استبانة المدعوين -ٕ

 (ٔٔ) رقم جدول
 معامُل ألفاكرونباخ لقياِس ثباِت أداِة الدّْراسةِ 

 الثبات معامل فقراتعدد ال المحور الرقم

 ّْٖ.َ ٗ طرؽ التعرؼ إذل اإلسبلـ ُ
ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين  ِ  ْٖٕ.َ ْ الصٍّوًر الذٍّ

 ٙٚٛ.ٓ ٖٔ الكلي الثبات
يتمتع بثبات مقبوؿ إحصائيان،  الدراسةً  مقياسى  أفَّ  (ُُيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

كىي درجة ثبات عالية، كما تراكحت ( ٕٖٔ.َحيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )
(، كىي معامبلت ثبات مرتفعة ٲبكن ّْٖ.َ، ْٖٕ.َمعامبلت ثبات أداة الدراسة ما بْب )

 الوثوؽ ُّا يف تطبيق أداة الدراسة ا٢بالية. 
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 ُمستخدمة في الدراسة:األساليُب اإلحصائيُة ال
ـي العديد من  لتحقيًق أىداؼ الدراسة كٙبليل البيانات الٍب مت ٘بميعها، فقد متَّ استخدا
األساليب اإلحصائية ا٤بناسبة باستخداـ ا٢بـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

StatisticalPackage for Social Sciences  كالٍب يرمز ٥با اختصاران بالرمز
(SPSS). 

كإدخاؿ البيانات إذل ا٢باسب اآلرل، كلتحديد طوؿ خبليا ا٤بقياس  ترميزي  متىَّ  ك بعد أفٍ كذل
(، مث ْ=ُ-ٓ)ا٢بدكد الدنيا كالعليا( ا٤بستخدـ يف ٧باكر الدراسة، مت حساب ا٤بدل ) ا٣بماسي

(  بعد َٖ.َ= ٓ/ْتقسيمو على عدد خبليا ا٤بقياس للحصوؿ على طوؿ ا٣بلية الصحيح أم )
إضافة ىذه القيمة إذل أقل قيمة يف ا٤بقياس )أك بداية ا٤بقياس كىي الواحد الصحيح( ذلك مت 

 كذلك لتحديد ا٢بد األعلى ٥بذه ا٣بلية، كىكذا أصبح طوؿ ا٣ببليا كما يأيت:
  ( ٫بو كل عبارة باختبلؼ احملور ا٤براد ال أكافق بشدة) استجابةٲبثل درجة  َٖ.ُإذل  ُمن

 قياسو.
  ( ٫بو كل عبارة باختبلؼ احملور ا٤براد ال أكافق)استجابة ٲبثل درجة  َٔ.ِإذل  ُٖ.ُمن

 قياسو.
  ( ٫بو كل عبارة باختبلؼ احملور ا٤براد ٧بايد)استجابة ٲبثل درجة  َْ.ّإذل  ُٔ.ِمن

 قياسو.
  ( ٫بو كل عبارة باختبلؼ احملور ا٤براد موافق)استجابة ٲبثل درجة  َِ.ْإذل  ُْ.ّمن

 قياسو.
  ( ٫بو كل عبارة باختبلؼ احملور ا٤براد موافق بشدة)استجابة ٲبثل درجة  َ.ٓإذل  ُِ.ْمن

 قياسو.
 كبعد ذلك مت حساب ا٤بقاييس اإلحصائية التالية:
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التكرارات كالنسب ا٤بئوية للتعرؼ على ا٣بصائص الشخصية كالوظيفية ألفراد عينة  .ُ
 الدراسة.

( ٢بساب صدؽ االتساؽ Pearson Correlation) معامل ارتباط بّبسوف .ِ
الدراسة، ككذلك إلٯباد أثر ا٢بوافز التنظيمية كالعبلقات االجتماعية على الٌداخلي ألداة 

 الوالء التنظيمي.
٢بساب معامل ثبات احملاكر ا٤بختلفة ( Cronbach's Alpha) معامل ألفاكركنباخ .ّ

   الدراسة.ألداة 
ك ا٬بفاض استجابات أفراد " كذلك ٤بعرفة مدل ارتفاع أMeanا٤بتوسط ا٢بسايب " .ْ

الدراسة عن احملاكر الرئيسة )متوسطات العبارات(، مع العلم بأنو يفيد يف ترتيب احملاكر 
 حسب أعلى متوسط حسايب.

للتعرؼ على مدل  "Standard Deviation"مت استخداـ اال٫براؼ ا٤بعيارم  .ٓ
اسة، كلكل ٧بور ا٫براؼ استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغّبات الدر 

من احملاكر الرئيسة عن متوسطها ا٢بسايب. كيبلحظ أف اال٫براؼ ا٤بعيارم يوضح التشتت 
يف استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة لكل عبارة من عبارات متغّبات الدراسة، إذل جانب 
 احملاكر الرئيسة، فكلما اقَببت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات كا٬بفض تشتتها بْب

 ا٤بقياس.

 المقابلُة:  -ٕ
ا سؤاؿ خبل٥بى  يتم   البيانات ١بمع تقنية؛أك ىاتفية أك  مباشرةه  شفويةي  سيلةه تػيعىرَّؼي ا٤بقابلةي بأهنا:)ك 

كتػيعىد  ًمٍن  أدكاًت  ،(1).(أك خبّب عن معلومات ال تتوفر عادة يف الكتب أك ا٤بصادر األخرل فردو 

                                                

ق، ص ُُِْ، ُالبحث العلمي أساسياتو النظرية ك٩بارستو العملية، رجاء كحيد دكيدرم، دار الفكر، طانظر:  (ُ)
ِِّ. 
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ٗبقابلًة عددو من القائمْب بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  من ٝبع البيانات، كقد قاـ الباحث 
إذل  ْ/َِرؤساء ا٤براكز كا١بمعيات اإلسبلمية خبلؿى زيارًة الباحث إلسبانيا يف الفَبة من 

ىػ، كما ٛبت مقابلةي بعًض الدعاة  ُّْٖ/ٔ/ُٗإذل  ٔ/ٕ، كخبلؿ الفَبة من ُّْٖ/ٓ/ّ
ناء زيارهتم للملكة العربية السعودية كذلك يف مدينة الرياض كيف مدينة كرؤساء ا٤براكز اإلسبلمية أث

 مكة ا٤بكرمًة.

 



 

 المبحث الثاني : عرض نتائج الدراسة :
 

 بالقائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا :عرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
لقائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم لاألولية  البياناتُ عرض نتائج الدراسة المتعلقة ب: الفرع األول 
 ِفي إْسبانْيا .
 الدُّعاِة عن أصناف المدعوين في إسبانيا. آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الثاني

موضوعات الدعوة في  الدُّعاِة عن آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة :الفرع الثالث
 إسبانيا.

الدُّعاِة عن عدد من األساليب الدعوية  بآراء عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الرابع
 التي يستخدمها الدعاة في إسبانيا.

الدُّعاِة عن عدد من الوسائل الدعوية  بآراء عرض نتائج الدراسة المتعلقة: سالفرع الخام
 التي يستخدمها الدعاة في إسبانيا.

الدُّعاِة عدد من الميادين التي يقوم  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع السادس
 الدعاة في إسبانيا بتبليغ الدعوة فيها.

الدُّعاِة عن المعوقات التي تواجو  آراءب سة المتعلقةعرض نتائج الدرا: الفرع السابع 
 الجهود الدعوية في إسبانيا.

الدُّعاِة عن سبل عالج المعوقات التي  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الثامن 
 تواجو الجهود الدعوية في إسبانيا.
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القائمين بِالدعوِة إلى اإلْسالِم  ،األولية البياناتُ المتعلقة بالفرع األول: عرض نتائج الدراسة 
 :ِفي إْسبانْيا 

 بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  من دعاةو  بالقائمْبى  أكلية تتعلقي  بياناتو  ١بمعً  سعى الباحثي 
ٍسًتبىانىة كاضحة فقد مت سؤاؿ أفراد العينة من خبلؿ أداة اال الصورةي  كحٌب تكوفى  ،كخطباء كأئمةً 
 م كفقان للجداكؿ التالية:إجاباهتي  فجاءت ُّم،األسئلة الٍب توضح البيانات األكلية ا٤بتعلقة  بعضى 

 أواًل: النتائُج المتعلقِة بالبياناِت األوليِة للدعاِة:
 الجنس:  -ٔ

 (ٕٔجدول رقم )
 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغيِر الجنسِ 

 
 النسبة المئوية التكرارات

 ٓ.ٔٗ ُّٕ ذكر

 ٓ.ّ ٓ أنثى

 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي

( أفَّ النسبةى األكرب من أفراد الدراسة من الدعاة ذكوره بتكرار ُِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
( من أفراد الدراسة ٲبثلن ما نسبتو ٓ%(، يف حْب أف ىناؾ )ٓ.ٔٗ( فرد كبنسبة )ُّٕ)
الباحث  كالشك بأفَّ ىذه النسبة تأيت لوجود الضوابط الشرعية الٍب ٛبنع%( من اإلناث، ٓ.ّ)

من التواصل مع ا١بانب النسائي، مع العلم أفَّ ىناؾ جهود دعوية للنساء يف بعض ا٤براكز 
اإلسبلمية يف إسبانيا، من خبلؿ تعليم األطفاؿ القرآف الكرًن كاللغة العربية، كذلك تعليم النساء 

 يف مدارس ٧بو األمية قصارى السور كأحكاـ الصبلة.  
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 الحالة االجتماعية: -ٕ
 (ٖٔجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغيِر الحالِة االجتماعية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٔ.ٓ ٖ أعزب
 ْ.ْٗ ُّْ متزكج

 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي
( توزيعي أفراًد الدٍّراسًة منى الدعاًة كفقان ٤بتغّب ا٢بالة االجتماعية، حيث أفَّ ُّيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )

( ٖ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )ْ.ْٗ( فرد كبنسبة )ُّْالغالبيةى العظمى من ا٤بتزكجْب بتكرار )
بان أكثر استقرارا كراحة نفسيةو، كا٤بتزكجوف غال%( غّب متزكجْب، ٔ.ًٓمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )

 أفَّ كىذا ينعكس على عطائًهم الدعوم يف ميداف الدعوة،  كيقوؿ الشيخ عبد الرٞبن اليوسف: )
 (ُ).(الزكاجً  و إال يف ظلٍّ نفسي  كتستقر   وي الرجل ال يكمل عقلي 

 العمر: -ٖ
 (ٗٔجدول رقم )

 العمرتوزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغيِر 

 
 النسبة المئوية التكرارات

 ِ.ِّ ّّ سنو ّٓ-َِ

 َ.ِٔ ٖٖ سنو َٓ-ّٓ

 ٖ.ُْ ُِ سنو فما فوؽ َٓ

 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي

                                                

 -ىػ َُْٖالطبعة: الثالثة، ، الدار السلفية، الكويت، عبد الرٞبن بن عبد ا٣بالق اليوسف، الزكاج يف ظل اإلسبلـ (ُ)
 .ِٖ، ص ـُٖٖٗ
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( أفَّ ما يزيد على نصف أفراد الدراسة عمرىم يَباكح ما بْب ُْيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
( ًمٍن أفٍػرىاًد ّّ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )َ.ِٔ( فرد كبنسبة )ٖٖسنو( بتكرار ) َٓ-ّٓ)

الدٍّراسىًة ( ًمٍن أفٍػرىاًد ُِسنو(، كىناؾ ) ّٓ-َِ%( عمرىم ما بْب )ِ.ِّالدٍّراسىًة بًنسبًة )
كيف ىذا مدلوؿ اٯبايب فإفَّ ىذا العمرى يكوف ( سنو فما فوؽ، َٓ%( عمرىم )ٖ.ُْبًنسبًة )

كىي سني اكتماًؿ العقل كالنضوج، كتكوف علميةي الداعية  الداعية فيو أكثر إنتاجان كخدمةن للدعوة،
 (ُ).َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱٹٱٹكخربتو أكثر، كما 

 آخر المؤىالت العلمية: -ٗ
 (٘ٔجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغير آخر المؤىالِت العلمية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٔ.ّٔ ِٓ دكف ا١بامعي

 ْ.ْْ ّٔ جامعي
 َ.ُٗ ِٕ فوؽ ا١بامعي
 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي

ا٤بؤىبلت العلمية، حيث إفَّ ( توزيع أفراد الدراسة كفقان ٤بتغّب آخر ُٓيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )
%(، ْ.ْْ( فرد كبنسبة )ّٔالنسبةى األكرب من أفراد الدراسة مؤىلهم العلمي جامعي بتكرار )

( ًمٍن ِٕ%( مؤىلهم العلمي دكف ا١بامعي، كىناؾ )ٔ.ّٔ( فرد بنسبة )ِٓيف حْب أفَّ ىناؾ )
، كىذا مؤشر جيد حيث إفَّ %( مؤىلهم العلمي فوؽ ا١بامعيَ.ُٗأفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )

الداعية ٰبتاج أٍف يكوف لديو مؤىله علمي؛ حٌب يتمكن من تعليم الناس كدعوهتم إذل اهلل 
 سبحانو كتعاذل.

 
                                                

 .َْٓ، ص ُٓسورة األحقاؼ، آية  (ُ)
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 الجنسية: -٘
 (ٙٔجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغير الجنسية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ْ.ِّ ْٔ إسباين

 ٗ.ْٓ ٖٕ مقيمكافد 
 ٕ.ُِ ُٖ زائر

 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي
( أفَّ ما يزيد على نصف أفراد الدراسة كافده مقيم بتكرار ُٔيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

%( ْ.ِّ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ْٔ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )ٗ.ْٓ( فرد كبنسبة )ٖٕ)
كىذه النتائج جيدة ئرين، %( زإ.ُِ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ُٖجنسيتهم إسبانيو، كىناؾ )

حيث إفَّ الداعية ٰبتاج إذل االستقرار؛ حٌب يستطيع تبليغ دعوتو كالقياـ باإلمامًة كا٣بطابة، ككثّب 
 منهم قد قدـ طلبان للحصوؿ على ا١بنسية اإلسبانية.

 المهنة األساسية: -ٙ
 (ٚٔجدول رقم )

 المهنة األساسيةتوزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً لمتغير 

 
 النسبة المئوية التكرارات

 ٕ.ُّ ْٓ إماـ
 ِ.ِّ ّّ موظف/ إدارم

 ٕ.ٕ ُُ خطيب
 ٗ.ْ ٕ أستاذ جامعي
 ِ.ٗ ُّ مدير مؤسسة
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 النسبة المئوية التكرارات 
 ٓ.ّ ٓ مؤذف
 َ.ٕ َُ تاجر

 ٕ.ُِ ُٖ غّب ذلك
 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي

( ْٓىناؾ ) إفَّ ( توزيع أفراد الدراسة كفقان ٤بتغّب ا٤بهنة األساسية، حيث ُٕيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )
( ًمٍن أفٍػرىاًد ّّ%( مهنتهم إماـ مسجد، يف حْب أفَّ ىناؾ )ٕ.ًُّمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )

( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ُٖ) كما أفَّ ىناؾ  -اإلداريْب -%( من ا٤بوظفْبِ.ِّالدٍّراسىًة بًنسبًة )
( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة ُّ%( مهنتهم أخرل )طالب علم(، كىناؾ )ٕ.ُِبًنسبًة )

%( مهنتو ٕ.ٕ( فردان بنسبة )ُُ%( مدير مؤسسة، إضافة إذل ما سبق فإفَّ ىناؾ )ِ.ٗ)
%( من التجار، يف حْب َ.ٕبًة )( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسَُاألساسية خطيب، كما أف ىناؾ )

( ًمٍن أفٍػرىاًد ٓمن أساتذة ا١بامعات، كىناؾ ) %(ٗ.ْبًنسبًة )( من أفراد الدراسة ٕأف ىناؾ )
كىذا مؤشر إٯبايب فإفَّ الداعية إذا كانت كظيفتو  %( من ا٤بؤذنْب،،ٓ.ّالدٍّراسىًة بًنسبًة )

كطرح الدركس ٥بم كتعليمهم  األساسية إماـ للمسجد فسوؼ يكرس كقتو يف دعوة ا٤بصلْب
 القرآف الكرًن؛ ألنو سيكوفي متفرٍّغان لدعوتًًو.

 المشاركُة في العمل الدعوي مع أي جمعية: -ٚ
 (ٛٔجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً للمشاركة في العمل الدعوي مع أي جمعية

 
 النسبة المئوية التكرارات

 ٕ.ُٖ ُُٔ نعم
 ّ.ُٖ ِٔ ال

 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي
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( أفَّ النسبةى األكرب من أفراد الدراسة شاركوا يف العمل ُٖيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
%(، كقد ٛبثل ذلك العمل يف )إمامًة كدركس علمية ٕ.ُٖ( فردان كبنسبة )ُُٔالدعوم بتكرار )

كبياف العقيدة الصحيحة كما يضادىا من  –كالدعوة يف ا٤براكز اإلسبلمية يف رمضاف  –كخطب 
( ًمٍن ِٔاستقباؿ ا٤بدعوين كشرح اإلسبلـ ٥بم(، يف حْب أفَّ ىناؾ ) –اال٪براؼ حوؿ الشبهات 

كداللة ىذا %( دل يشاركوا يف العمل الدعوم مع ٝبعيات من قبل، ّ.ُٖأفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )
سبانيا ٦بتهدكف يف ٩بارسة الدعوة كنشر دين اهلل ا١بدكؿ أفَّ الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف إ

للمسلمْب، ككذلك دعوة غّب ا٤بسلمْب من اإلسباف، كقد تنوعت ا٤بشاركاتي الدعوية بْب إلقاًء 
٧باضرات كا٤بشاركة يف ندكات كإلقاء كلمات يف ا٤بساجد كيف السجوف كاالجتهاد يف الربامًج 

 الدعوية يف رمضافى.
 بية الخاصة بالدعاة التي شاركت فيها خالل خمس سنوات :عدد الدورات التدري -ٛ

 (ٜٔجدول رقم )
فيها  الذين شاركواتوزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً للدورات التدريبية الخاصة بالدعاة 

 خالل خمس سنوات

 
 النسبة المئوية التكرارات

 ْ.ُٓ ّٕ دكرات ّ-ُ
 ْ.َِ ِٗ دكرات ٓ-ّ

 ِ.ِٖ َْ دكرات فما فوؽ ٓ
 ٓ.ٓٓٔ ٕٗٔ اإلجمالي

للدكرات التدريبية ا٣باصة بالدعاة الٍب مت  ( توزيع أفراد الدراسة كفقان ُٗيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )
ا٤بشاركة فيها خبلؿ ا٣بمس سنوات، حيث إفَّ ما يزيد على نصف أفراد الدراسة تَباكح عدد 

%(، يف حْب ْ.ُٓ( فرد كبنسبة )ّٕ( سنوات بتكرار )ّ-ُالدكرات الٍب شاركوا فيها ما بْب )
( دكرات فما ٓرات الٍب شاركوا فيها )%( يَباكح عدد الدك ِ.ِٖ( فردان بنسبة )َْأفَّ ىناؾ )
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%( يَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها ما ْ.َِ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ِٗفوؽ، كىناؾ )
كىذه النتائج تدؿ على حرص الدعاة كاألئمة كا٣بطباء على حضور ( دكرات، ٓ-ّبْب )

تأىيلية للخطباء كاألئمة الٍب تقاـ بشكل دكرم الدكرات العملية الٍب تقاـ يف إسبانيا، كالدكرات ال
 من قبل العديد من ا٤براكز ىناؾ.

ىذه أبرُز النتائج التي يمكُن استنتاجها من إجاباِت أفراِد العينِة من الدعاِة واألئمِة والخطباِء 
ي تتعلُق في إسبانيا المتعلق بالبيانات األولية ، وِىَي ُتظهُر بوضوٍح أىمُّ البياناِت األولية الت

 بالدعاِة واألئمة والخطباِء في إسبانيا.
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 الدُّعاِة عن أصناف المدعوين في إسبانيا آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة:الفرع الثاني
ك٢باجًة الباحًث ٤بعرفًة أصناًؼ ا٤بدعوين الذين تتم دعوهتم إذل اإلسبلـ يف إسبانيا من قبل الدعاًة 
كاألئمة كا٣بطباء فقد متَّ سؤاؿي أفراًد العينة من خبلًؿ أداة االٍسًتبىانىة بعضى األسئلة الٍب تتعلق 

التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي  متَّ حسابي بأصناؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا، كقد 
أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ، كذلك   كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً 

 (:َِكما يػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
 (ٕٓجدول رقم )

 ابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحس
 أفراد الدراسة حول أصناف المدعوين إلى اإلسالم 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق 
 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ِ ُٖ.َ ْٗ.ْ ٕ.َ ُ ٓ.ّ ٓ ٗ.ْ ٕ ٓ.ِٕ ّٗ ْ.ّٔ َٗ عامة الناس ُ
 ٓ َٖ.َ َِ.ْ ُ.ِ ّ ُ.ِ ّ َ.ُِ ُٕ ِ.ٗٓ ْٖ ٔ.ِْ ّٓ التجار ِ

الشباب  ّ
 ا٤بسلمْب

ٖٓ ٓٗ.ٗ َٓ ّٓ.ِ ْ ِ.ٖ ّ ِ.ُ َ َ.َ ْ.ّٓ َ.ٔٔ ُ 

الفتيات  ْ
 ا٤بسلمات

ّٔ ْْ.ْ ٓٓ ّٖ.ٕ َُ ٕ.َ ُِ ٖ.ٓ ِ ُ.ْ ْ.ُٔ َ.ٖٗ ْ 

الشباب غّب  ٓ
 ا٤بسلمْب

ّٔ ِٓ.ْ ٕٓ َْ.ُ ِّ ُٔ.ِ ِِ ُٓ.ٓ ْ ِ.ٖ ّ.َٕ ُ.َُ ٔ 



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٔٗ 

الفتيات غّب  ٔ
 ا٤بسلمات

ِّ ِِ.ٓ ٓٔ ّٗ.ْ ِٓ ُٕ.ٔ ِّ ُٔ.ِ ٔ ْ.ِ ّ.َٔ ُ.ُّ ٕ 

كبار السن  ٕ
 ا٤بسلمْب

ّٕ ُٓ.ْ ّٓ ّٕ.ّ ٖ ٓ.ٔ ٕ ْ.ٗ ُ َ.ٕ ْ.ّْ َ.ٖٓ ّ 

كبار السن غّب  ٖ
 ا٤بسلمْب

ُٗ ُّ.ْ ْْ ُّ.َ ّّ ِّ.ِ ِّ ِِ.ٓ ُْ ٗ.ٗ ّ.ُٓ ُ.َِ ٖ 

 - ٚ٘.ٓ ٓٓ.ٗ المتوسط الحسابي العام
( ٖ( أفَّ ٧بور أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يتضمن )َِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

(، كىذه ا٤بتوسطات تقع بالفئتْب ّٓ.ْ، ُٓ.ّفقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )
ا٣بماسي، كتشّبي النتيجة السابقة إذل تفاكت الثالثة كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج 

 استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿى أصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.
(، كىذا يدؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى َ.ْيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ )

)الشباب كمن أبرز تلك األصناؼ  إذل اإلسبلـً يف إسبانيا،على أصناًؼ ا٤بدعوينى  الد عىاةً 
المسلمين، وكذلك عامة الناس، إضافة إلى كبار السن، والفتيات المسلمات، وكذلك 

 التجار(.
اإلسبلـ يف إسبانيا، كذلك أصناؼى ا٤بدعوين إذل كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل 

 على النحو التارل:
ىٍرتىبًة األكذل بْب الفقرات ا٣باصة  (الشباب المسلمين)( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ

بًا٤ب
رىاؼو ّٓ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )يف إسبانيا بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً  ( كا٫بًٍ

(،كىذا يدؿ على أفَّ ىناؾ موافقة بشدة بْب أفراد الدراسة من الدعاة ٔٔ.ًَمٍعيارًم)
 الشباب ا٤بسلمْب  ًمٍن أصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا  على أفَّ 

ىٍرتىبًة الثانية بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ  (عامة الناس)( كىي ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٗ.ْا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ُٖ.َ( كا٫بًٍ
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ؿ على أفَّ ىناؾ موافقة بشدة بْب أفراد الدراسة من الدعاة على أفَّ عامة الناس كىذا يد
 من أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الثالثة بْب الفقرات  (كبار السن المسلمين)( كىي ٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب

رىاؼو ّْ.ْتوًسطو ًحسىايبٌ )ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبً  ( كا٫بًٍ
(، كىذا يدؿ على أفَّ ىناؾ موافقةه بشدة بْب أفراد الدراسة من الدعاة ٖٓ.ًَمٍعيارًم)
 من أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. كبار السن ا٤بسلمْبعلى أفَّ  

ىٍرتىبًة الراب (الفتيات المسلمات)( كىي ْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
عة بْب الفقرات ا٣باصة بًا٤ب

رىاؼو ُٔ.ْبأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ
(، كىذا يدؿ على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ ٖٗ.ًَمٍعيارًم)

 من أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. الفتيات ا٤بسلمات

ىٍرتىبًة ا٣بامسة بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ( التجار)( كىي ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )َِ.ْا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، َٖ.َ( كا٫بًٍ
من  التجاربػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ كىذا يدؿ على أفَّ ىينىاؾ موافقةه 

 أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة السادسة بْب الفقرات  (الشباب غير المسلمين)( كىي ٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
بًا٤ب

رىاؼو َٕ.ّ)ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  ( كا٫بًٍ
(، كىذا يدؿ على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ َُ.ًُمٍعيارًم)

 من أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. الشاب غّب ا٤بسلمْب

ىٍرتىبًة السابعة( الفتيات غير المسلمات)( كىي ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بْب الفقرات  بًا٤ب

رىاؼو َٔ.ّا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ
(، كىذا يدؿ على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ ُّ.ًُمٍعيارًم)

 يف إسبانيا. ًمٍن أصناًؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ الفتيات غّب ا٤بسلماتً 



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٔٙ 

ىٍرتىبًة الثامنة بْب الفقرات  (كبار السن غير المسلمين)( كىي ٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
بًا٤ب

رىاؼو ُٓ.ّا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ
لرفض بْب أفراد الدراسة (، كىذا يدؿ على أفَّ ىناؾ حياديةه بْبى ا٤بوافقًة كاَِ.ًُمٍعيارًم)

من أصناؼ ا٤بدعوين إذل اإلسبلـ يف  كبار السن غّب ا٤بسلمْبمن الدعاة على أفَّ  
 إسبانيا.

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث مْن إجاباِت أفراِد العينِة من الدعاِة واألئمِة 
 ِف المدعوين إلى اإلسالِم في إسبانيا. والخطباِء في إسبانيا، وفيها يظهُر أبرُز أصنا

موضوعات الدعوة في  الدُّعاِة عن آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة :الفرع الثالث
 :إسبانيا

الد عاًة كا٣بطباء كاألئمة بشأًف ا٤بوضوعاًت الٍب يتم  طرحيها  آراءحًرصى الباًحثي على معرفًة 
للمدعوين، كذلك من خبلًؿ كسائل الدعوة ا٤بختلفة من احملاضراًت كا٣بطب كالندكات كالدركس 

 العلمية يف إسبانيا.
التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم  كقد متىَّ حسابي 

أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا،  الستجاباتً 
 (.ُِكذلك كما يػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٔٚ 

 :في إسبانيا موضوعات الدعوة الدُّعاِة عن آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة:لثالفرع الثا
 (ٕٔجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
 أفراد الدراسة حول الموضوعات التي يتناولها الدعاة إلى اإلسالم في إسبانيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 موافقغير  محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ ْٔ.َ ٖٓ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ِ.ْ ٔ ٗ.ِٖ ُْ ٓ.ٓٔ ّٗ العقيدة الصحيحة ُ
 ْ ٕٔ.َ ٓٓ.ْ َ.َ َ ٖ.ِ ْ ْ.ُ ِ ٖ.ّّ ْٖ َ.ِٔ ٖٖ أحكاـ العبادات ِ
 ٔ ٖٖ.َ ِٓ.ْ َ.َ َ َ.ٕ َُ ٕ.ٕ ُُ َ.ّٖ ْٓ ِ.ْٕ ٕٔ أحكاـ ا٤بعامبلت ّ

على األخبلؽ ا٢بث  ْ
 الفاضلة

ُُّ ٕٗ.ٔ ِٖ ُٗ.ٕ ُ َ.ٕ َ َ.َ َ َ.َ ْ.ٕٗ َ.ّْ ُ 

تزكية النفس كالتعلق  ٓ
 باهلل

َُّ ِٕ.ٓ ّْ ِّ.ٗ ّ ِ.ُ َ َ.َ ِ ُ.ْ ْ.ٔٔ َ.ٔٔ ِ 

 ٕ ٕٗ.َ ُٓ.ْ َ.َ َ ّ.ُُ ُٔ َ.ٕ َُ ّ.ّٕ ّٓ ْ.ْْ ّٔ دعوة غّب ا٤بسلمْب ٔ

بياف ٠باحة دين  ٕ
 اإلسبلـ

ْٗ ٔٔ.ِ ّٕ ِٔ.ُ ٓ ّ.ٓ ٔ ْ.ِ َ َ.َ ْ.ْٓ َ.ٕٔ ٓ 

 - ٗٗ.ٓ ٓ٘.ٗ المتوسط الحسابي العام
( أفَّ ٧بورى ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاًة إذل اإلسبلـ ُِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

(، كىذه ٕٗ.ْ، ُٓ.ْ( فقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ٕيف إسبانيا يتضمن )
بالفئتْب الرابعة كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي، كتشّب النتيجة  ا٤بتوسطات تقع

السابقة إذل تفاكًت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل 
 اإلسبلـ يف إسبانيا.



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٔٛ 

أفَّ ىناؾ  (، كىذا يدؿ علىْْ.َ( با٫براؼ معيارم )َٓ.ْيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ )
موافقة بشدة بْب أفراد الدراسة من الدعاة على ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اإلسبلـ يف 

تزكية النفس ، وكذلك على األخالق الفاضلة الحثّّ )إسبانيا، كمن أبرز تلك ا٤بوضوعات 
 ، وأحكام العبادات(.العقيدة الصحيحة، إضافة إلى والتعلق باهلل

تناقش بنوع من التفصيل ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اهلل يف  كالفقرات التالية
 إسبانيا، كذلك على النحو التارل:

ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو  (على األخالق الفاضلة الحثُّ )( كىي ْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٗ.ًْحسىايبٌ ) (، كىذا يدؿ على أفَّ ىناؾ موافقة بشدة بْب ّْ.َ( كا٫بًٍ
ا٤بوضوعات الٍب من  ا٢بث على األخبلؽ الفاضلةأفراد الدراسة من الدعاة على أفَّ 

 يتناك٥با الدعاة إذل اهلل يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (تزكية النفس والتعلق باهلل)كىي ( ٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٔٔ.ْ) (، كىذا يدؿ على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد ٔٔ.َ( كا٫بًٍ
عاة ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدمن  تزكية النفس كالتعلق باهللالدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 إذل اهلل يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (العقيدة الصحيحة) ( كىيُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٖٓ.ْ) (، كىذا يدؿ على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد ْٔ.َ( كا٫بًٍ
ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اهلل ة من العقيدة الصحيحالدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (أحكاُم العبادات)( كىي ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
( ٓٓ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى ٕٔ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
 ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اهلل يف إسبانيا.أحكاـ العبادات من الد عاًة على أفَّ 

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو  (بيان سماحة دين اإلسالم)( كىي ٕرقم )ٍقرىةي جىاءٍت اٍلفى  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٓ.ًْحسىايبٌ ) ةو بْبى ٕٔ.َ( كا٫بًٍ ا يىديؿ  على أف ىيناؾى ميوافقةه بشدَّ (، كىىىذى



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٜٔ 

ٍب يتناك٥با ا٤بوضوعات البياف ٠باحة دين اإلسبلـ من أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 
 الدعاة إذل اهلل يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (أحكام المعامالت)( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٓ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد ٖٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل اهلل أحكاـ ا٤بعامبلت من لى أفَّ الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة ع

 يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ( دعوة  غير المسلمين)( كىي ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُٓ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػى ٕٗ.َ( كا٫بًٍ ٍْبى أٍفراًد (، كىىىذى
ا٤بوضوعات الٍب يتناك٥با الدعاة إذل دعوة غّب ا٤بسلمْب من الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ 

 اهلل يف إسبانيا.

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة واألئمِة 
 مبحِث أىمّْ موضوعاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا.  والخطباِء في إسبانيا، في



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٓ 

الدُّعاِة عن عدد من األساليب الدعوية  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الرابع
 : التي يستخدمها الدعاة في إسبانيا

الد عاًة كا٣بطباء كاألئمة بشأف األساليب الدعوية الٍب يقـو  آراءحًرصى الباًحثي على معرفًة 
 الدعاة كاألئمة كا٣بطباء يف إسبانيا باستخدامها يف تبليغ الدعوة إذل اإلسبلـ بواسطتها.

 التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً  مت حساب
أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ األساليب  ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كذلك كما 

 (.ِِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
 (ٕٕجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
 ساليب المستخدمة في الدعوة إلى اإلسالم في إسبانياأفراد الدراسة حول األ 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 

 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ُ َٔ.َ ٕٔ.ْ ٕ.َ ُ َ.َ َ ٖ.ِ ْ ٔ.ِْ ّٓ ٖ.ُٕ َُِ ا٢بكمة ُ
 ِ ِٕ.َ ِٔ.ْ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٔ.ٓ ٖ ٕ.ُٗ ِٖ ٓ.ِٕ َُّ ا٤بوعظة ا٢بسنة ِ
 ٖ ُٕ.ُ ٕٓ.ّ ٖ.ِ ْ ّ.ُٖ ِٔ َ.ُِ ُٕ ِ.ّٓ َٓ ٕ.ُّ ْٓ العلمي اإلعجاز ّ
 ٗ َٗ.ُ ٗٓ.ّ ٕ.َ ُ ُ.ُِ َّ ْ.َِ ِٗ ٖ.ّّ ْٖ ٗ.ِّ ّْ اإلعجاز التشريعي ْ
 ٓ ٖٕ.َ ِْ.ْ ٕ.َ ُ ُ.ِ ّ ٕ.ٕ ُُ ُ.ّّ ْٕ ّ.ٔٓ َٖ ضرب األمثاؿ ٓ
 ّ َٕ.َ ْٓ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ٕ.ٕ ُُ ُ.ِٔ ّٕ ٖ.ْٔ ِٗ الَبغيب ٔ
 ٔ َْ.ُ ُْ.ْ َ.َ َ َ.ُِ ُٕ ّ.ُُ ُٔ ٓ.ِٕ ّٗ ّ.ْٗ َٕ ا٢بوار ٕ
 ٕ ُٓ.ُ ٕٔ.ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ُٔ ِْ ٕ.ُِ ُٖ ٔ.ّٔ ِٓ َ.ُّ ْْ ا٤بقارنة بْب األدياف ٖ
 ْ ٕٕ.َ ِْ.ْ َ.َ َ ٓ.ّ ٓ َ.ٕ َُ ُ.ّّ ْٕ ّ.ٔٓ َٖ تأليف القلوب ٗ

 - ٕ٘.ٓ ٕٔ.ٗ المتوسط الحسابي العام



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٔ 

( أف ٧بور األساليب ا٤بستخدمة يفً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً ِِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
(، كىذه ٕٔ.ْ، ٗٓ.ّ( فقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ٗيف إٍسباٍنيا يتضمن )

كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي، كتشّب النتيجة ا٤بتوسطات تقع بالفئتْب الرابعة 
السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ األساليب ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل 

 اإلسبلـ يف إسبانيا.
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ِٓ.َ( با٫براؼ معيارم )ُِ.ْيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

وافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على األساليب ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف مي 
)الحكمة، وكذلك الموعظة الحسنة، إضافة إلى الترغيب، إسبانيا، كمن أبرز تلك الوسائل 

 وضرب األمثال، وكذلك تأليف القلوب(.
األساليب ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف  كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل

 إسبانيا، كذلك على النحو التارل:
ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (الحكمة)( كىي ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ

( ٕٔ.ْبًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد َٔ.َكا٫بًٍ الدٍّراسىًة ًمنى (، كىىىذى

ستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.
ي
 الد عاًة على أفَّ ا٢بكمة ًمنى األساليًب ا٤ب

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (الموعظة الحسنة)( كىي ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٔ.ْ) ا يىديؿ  على إِٔ.َ( كا٫بًٍ فَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل 

ي
الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ا٤بوعظة ا٢بسنة ًمنى األساليًب ا٤ب

 اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.

ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (الترغيب)( كىي ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
( ْٓ.ْبًا٤ب

رىا ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى َٕ.َؼو ًمٍعيارًم)كا٫بًٍ (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.

ي
 الد عاًة على أفَّ الَبغيب ًمنى األساليًب ا٤ب

ىٍرتىبًة الراب( تأليف القلوب)( كىي ٗرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
( ِْ.ْعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى ٕٕ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
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ستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 
ي
الد عاًة على أفَّ تأليفى القلوب ًمنى األساليًب ا٤ب

 إٍسبانيا.

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (ضرُب األمثال)( كىي ٓقم )ر جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِْ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّةو بْبى أفراًد ٖٕ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل 

ي
الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ضرب األمثاؿ ًمنى األساليًب ا٤ب

 إلٍسبلـً يف إٍسبانيا.ا

ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (الحوار)( كىي ٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
( ُْ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى َْ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.الد عىاًة على أفَّ ا٢بوار ًمنى األسالي

ي
 ًب ا٤ب

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (المقارنة بين األديان)( كىي ٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٕٔ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد ُٓ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل  الدٍّراسةً 

ي
ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٤بقارنة بْب األدياف ًمنى األساليًب ا٤ب

 اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.

ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (اإلعجاز العلمي)( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٕٓ.ّ) ا يىديؿ  ُٕ.ُ( كا٫بًٍ على أفَّ أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد  (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل 

ي
الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ اإلعجاز العلمي ًمنى األساليًب ا٤ب

 اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.

ىٍرتىبًة التاسعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (اإلعجاز التشريعي)( كىي ْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٗ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )ٗٓ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة َٗ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلٍسبلـً 

ي
ًمنى الد عىاًة على أفَّ اإلعجاز التشريعي ًمنى األساليًب ا٤ب

 يف إٍسبانيا.

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة 
واألئمِة والخطباِء في إسبانيا في مبحث أىم أساليب الدعوة إلى اإلسالم في 
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إسبانيا، والتي أظهرت استخداُم الدُّعاِة والخطباِء واألئمة في إسبانيا للعديد من 
 .ليب الدعوية المؤثرة، والتي تكوُن نتائُجها جيدًة للدعوِة وللمدعوينَ األسا
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الدُّعاِة عن عدد من الوسائل الدعوية  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع الخامس 
 : التي يستخدمها الدعاة في إسبانيا

رىًغبى الباحثي يف معرفًة آراًء أفراد العينة يف الوسائل الدعوية الٍب يستعْب ُّا الدعاة كاألئمة 
التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي  مت حسابكا٣بطباء يف إسبانيا  يف تبليغ الدعوة إذل اإلسبلـ، 
اسىًة حوؿ الوسائل  أفراد عىٌينةي الدٍّر  كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً 

 (:ِّا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كذلك كما يػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
 (ٖٕجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
 أفراد الدراسة حول الوسائل المستخدمة ِفيِ الدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ْٕ.َ ْٖ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ٓ.ٖ ُِ ٗ.ِٖ ُْ ٔ.َٔ ٖٔ احملاضرات  ُ
 ُ ُٖ.َ ُٓ.ْ َ.َ َ ٗ.ْ ٕ ٔ.ٓ ٖ ٓ.ِِ ِّ ٗ.ٔٔ ٓٗ ا٣بطب ِ
 ٖ ُٗ.َ َّ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ّ.ُُ ُٔ ّ.َّ ّْ ٖ.ِٓ ٕٓ الكتب ّ
 ٔ ُٖ.َ ّٕ.ْ َ.َ َ ِ.ْ ٔ ٓ.ٖ ُِ ٖ.ّّ ْٖ ٓ.ّٓ ٕٔ القصص ْ
 ُِ ِّ.ُ ّٖ.ّ ِ.ْ ٔ ْ.َِ ِٗ ٗ.ٗ ُْ َ.ُٗ ِٕ ٓ.ْٔ ٔٔ الَبٝبة ٓ
 ُٓ ِٕ.ُ ُّ.ّ ٔ.ٓ ٖ ّ.َّ ّْ ُ.ُْ َِ ٓ.ِٕ ّٗ ٓ.ِِ ِّ تويَب ٔ
 ُُ ُٔ.ُ ْٖ.ّ ٖ.ِ ْ ٓ.ُٓ ِِ ْ.ُّ ُٗ ٕ.ُّ ْٓ ٔ.ّٔ ِٓ فيس بوؾ ٕ
 ُْ ُٖ.ُ ٕٔ.ّ ُ.ِ ّ ٖ.ُِ ُّ ْ.ُّ ُٗ ْ.ِّ ْٔ ّ.َّ ّْ يوتيوب ٖ
 ُّ َٗ.ُ ِٕ.ّ ُ.ِ ّ ٓ.ُٓ ِِ ّ.ُٖ ِٔ ٔ.ّٔ ِٓ ٓ.ِٕ ّٗ الفضائيات ٗ

 ٓ ٕٖ.َ ّْ.ْ ْ.ُ ِ ْ.ُ ِ ٕ.ُِ ُٖ ٖ.ُِ ُّ ٕ.ِٔ ٖٗ ضيافة ا٤بدعوين  َُ
 ٕ ٖٖ.َ ُّ.ْ ٕ.َ ُ ٓ.ّ ٓ ٕ.ُِ ُٖ ّ.َّ ّْ ٖ.ِٓ ٕٓ ا٤براسلة ُُ
 ّ ٖٖ.َ ْٗ.ْ ُ.ِ ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ْ ٕ ٗ.ِّ ّْ ِ.ٔٔ ْٗ حلقات التعليم ُِ
 ِ ْٗ.َ َٓ.ْ ٖ.ِ ْ ٓ.ّ ٓ ِ.ْ ٔ ٕ.ُٗ ِٖ ٕ.ٗٔ ٗٗ إحياء رمضاف كاألعياد ُّ
 ٗ َّ.ُ َٕ.ْ ُ.ِ ّ ٗ.ٗ ُْ َ.ٕ َُ ٖ.َْ ٖٓ ُ.َْ ٕٓ الندكات ُْ
 َُ ُِ.ُ ٖٗ.ّ ٖ.ِ ْ ٕ.ُِ ُٖ ْ.ُّ ُٗ ٓ.ّْ ْٗ ٔ.ّٔ ِٓ ا٤بؤٛبرات ُٓ
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 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 - ٖ٘.ٓ ٔٔ.ٗ المتوسط الحسابي العام

( أف ٧بور الوسائل ا٤بستخدمة يفً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً ِِيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
(، كىذه ُٓ.ْ، ُّ.ّ( فقرة، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ُٓيف إٍسباٍنيا يتضمن )

 النتيجة ا٤بتوسطات تقع بالفئتْب الثالثة كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي، كتشّب
السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿى الوسائًل ا٤بستخدمًة  يفً الدعوًة إذل 

 اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا. 
ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ّٓ.َ( با٫براؼ معيارم )ُُ.ْيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

نى الد عىاًة على الوسائل ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة مً 
)الخطب، وكذلك إحياء رمضان واألعياد، إضافة إلى حلقات كمن أبرز تلك الوسائل 

 التعليم، والمحاضرات، وكذلك ضيافة المدعوين(.
إذل اإلٍسبلـً يف  كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل الوسائل ا٤بستخدمة يفً الدعوةً 

 إٍسباٍنيا مرتبة تنازليان كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل:
ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (الخطب)( كىي ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ

رىاؼو ُٓ.ْبًا٤ب ( كا٫بًٍ
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ميوافقةه بشدَّ ُٖ.ًَمٍعيارًم) ةو بْبى أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى الد عاًة (، كىىىذى

 على أفَّ ا٣بطب من الوسائل ا٤بستخدمة يف الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (إحياء رمضان واألعياد)( كىي ُّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي    .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)َٓ.ْ) ا ْٗ.َ( كا٫بًٍ يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد (، كىىىذى
ٍعوىًة إذلى  ٍستخدمىًة يف الدَّ

ي
الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ إحياءى رمضاف كاألعياد ًمنى الوىسىاًئًل ا٤ب

 اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا. 
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ىٍرتىبًة الثالثة ٗبت (حلقات التعليم) ( كىيُِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   .ّ
وًسطو ًحسىايبٌ بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٗ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد ٖٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ٍعوىًة إذلى  ٍستخدمىًة يف الدَّ

ي
الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ حلقات التعليم ًمنى الوىسىاًئًل ا٤ب

 اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.   

ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( المحاضرات)( كىي ُقم )ر جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
( ْٖ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى ْٕ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
ٍعوىًة إذلى اإل ٍستخدمىًة يف الدَّ

ي
 ٍسبلـً يف إٍسبانيا.   الد عاًة على أفَّ احملاضرات ًمنى الوىسىاًئًل ا٤ب

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (ضيافة المدعوين)( كىي َُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّْ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد ٕٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ٍعوىًة إذلى  ٍستخدمىًة يف الدَّ

ي
الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ضيافة ا٤بدعوين ًمنى الوىسىاًئًل ا٤ب

 يا.   اإلٍسبلـً يف إٍسبان

ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (القصص)( كىي ْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
( ّٕ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى ُٖ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
ٍستخدمىًة يف 

ي
ٍعوىًة إذلى اإلٍسبلـً يف إٍسبانيا.   الد عاًة على أفَّ القصص ًمنى الوىسىاًئًل ا٤ب  الدَّ

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (المراسلة)( كىي ُُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
( ُّ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى ٖٖ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
 ٤براسلة ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.الد عاًة على أفَّ ا

ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (الكتبُ )( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
رىاؼو َّ.ْبًا٤ب ( كا٫بًٍ

ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسةً ُٗ.ًَمٍعيارًم) ًمنى الد عاًة  (، كىىىذى
 على أفَّ الكتب ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.

ىٍرتىبًة التاسعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( الندواتُ )( كىي ُْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٗ
( َٕ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه َّ.ُكا٫بًٍ بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة  (، كىىىذى
 على أفَّ الندكات ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٚ 

ىٍرتىبًة العاشرة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (المؤتمراتُ )( كىي ُٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .َُ
( ٖٗ.ّبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة  (، كىىىذىاُِ.ُكا٫بًٍ
 على أفَّ ا٤بؤٛبرات ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.

ىٍرتىبًة ا٢بادية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (الفيس بوك)( كىي ٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)( ك ْٖ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ُٔ.ُا٫بًٍ (، كىىىذى
ًمنى الد عىاًة على أفَّ الفيس بوؾ ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف 

 إٍسبىانيا.

ىٍرتىبًة الثانية (الترجمة)( كىي ٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُِ
( ّٖ.ّعشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة ِّ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
 على أفَّ الَبٝبة ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.

ىٍرتىبًة الثالثة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (الفضائيات)( كىي ٗرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٕ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة َٗ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ًمنى الد عىاًة على أفَّ الفضائيات ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف 

 يا.إٍسبىان

ىٍرتىبًة الرابعة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (يوتيوب)( كىي ٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُْ
( ٕٔ.ّبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة ُٖ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
 لدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسبىانيا.على أفَّ اليوتيوب ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف ا

ىٍرتىبًة ا٣بامسة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (تويتر)( كىي ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُٓ
( ُّ.ّبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حيادية بْب ا٤بوافقة كالرفض بْب أفراد ِٕ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
ًمنى الوىسائًل ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يًف الدراسة من الدعاة على أفَّ تويَب 

 إٍسبىانيا.

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة واألئمِة 
والخطباِء في إسبانيا في مبحث أىم وسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا والتي أظهرت 



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٛ 

استخدام الدعاة والخطباء واألئمة في إسبانيا للعديد من الوسائل الدعوية المؤثرة والتي 
 تكون نتاِئُجها جيدًة للدعوِة وللمدعويَن. 

 
 

  



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٜ 

عدد من الميادين التي يقوم  عن الدُّعاةِ  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع السادس
 خاللها:من الدعاة في إسبانيا بتبليغ الدعوة 

حًرصى الباًحثي يف معرفة آراء أفراد العينة يف ا٤بيادين الدعوية الٍب يبلغ فيها الدعاة كاألئمة 
التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي  متَّ ًحسابي كا٣بطباء يف إسبانيا الدعوة إذل اإلسبلـ، 

اسىًة حىٍوؿى مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يًف أفراد عىٌينةي الدٍّر  ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً 
 (:ِْإٍسباٍنيا، كذلك كما يػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

 (ٕٗجدول رقم )
 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 

 أفراد الدراسة َحْوَل َمياديِن الدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا    

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ُ ْٖ.َ َٖ.ْ َ.َ َ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٖ.ُْ ُِ ُ.ّٖ ُُٖ ا٤بساجد ُ
 ِ َٔ.َ ّٕ.ْ ٕ.َ ُ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٕ.ُٗ ِٖ ٓ.ٕٕ َُُ ا٤براكز اإلسبلمية ِ
 ّ ُٖ.ُ ٕٓ.ّ ِ.ْ ٔ ْ.ُّ ُٗ َ.ُٗ ِٕ ٔ.ِٗ ِْ ٖ.ّّ ْٖ التعليمية ؤسساتا٤ب ّ
 ٕ ُٖ.ُ ِٕ.ّ ِ.ٗ ُّ ْ.َِ ِٗ ِ.ُٔ ِّ َ.ّْ ُٔ ّ.ُُ ُٔ ا٤بستشفيات ْ
 ٔ ُِ.ُ ّْ.ّ ٕ.ٕ ُُ ّ.ُٖ ِٔ ٓ.ُٓ ِِ ُ.َْ ٕٓ ّ.ُٖ ِٔ الدعوية ا٤بخيمات ٓ
 ٖ ِْ.ُ َِ.ّ ٔ.َُ ُٓ ٗ.ِٖ ُْ ِ.ِّ ّّ ٓ.ِِ ِّ ٖ.ُْ ُِ الساحات العامة ٔ

ٕ 
ا٤براكز الثقافية غّب 

 اإلسبلمية
ّٓ ِْ.ٔ ْٕ ّّ.ُ ِْ ُٔ.ٗ ِٓ ُٕ.ٔ ُُ ٕ.ٕ ّ.ْٗ ُ.ِٓ ٓ 

 ْ ّّ.ُ ٔٓ.ّ َ.ٕ َُ ٖ.ُِ ُّ َ.ُِ ُٕ ُ.ِٔ ّٕ ُ.ّّ ْٕ السجوف ٖ
 - ٕٚ.ٓ ٙٚ.ٖ المتوسط الحسابي العام

( أف ٧بور مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا ِْيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
(، كىذه ا٤بتوسطات َٖ.ْ، َِ.ّ( فقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ٖيتضمن )



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٖٓ 

ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي، كتشّب النتيجة السابقة إذل تقع بالفئتْب الثالثة كا٣بامسة من فئات 
 تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حىٍوؿى مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ِٕ.َ( با٫براؼو معيارم )ٕٔ.ّيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى
الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على ميادين الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كمن أبرز تلك  موافقةه بػىٍْبى أٍفرادً 

)المساجد، وكذلك المراكز اإلسالمية، إضافة إلى المؤسسات التعليمية، ا٤بيادين 
 والسجون(.

كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا، كذلك 
 لى النحو التارل:ع

ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( المساجد)( كىي ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
( َٖ.ْبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى ْٖ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
 إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.الد عاًة على أفَّ ا٤بساجد  ًمٍن مىياديًن الدعوًة 

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (المراكز اإلسالمية)( كىي ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ّٕ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد َٔ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
 اإلسبلمية من مىياديًن الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا. الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ا٤براكز 

ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (المؤسساُت التعليمية)( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٓ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسةً ُٖ.ُ( كا٫بًٍ  (، كىىىذى
 ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٤بؤسسات التعليمية ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( السجونُ )( كىي:ٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
( ٔٓ.ّبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه ّّ.ُكا٫بًٍ بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة (، كىىىذى
 على أفَّ السجوف ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو  (المراكزُ الثقافية غير اإلسالمية) :( كىيٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٗ.ًّحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد (، كى ِٓ.ُ( كا٫بًٍ ىىذى



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٖٔ 

الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل 
 اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو  (المخيماُت الدعوية) ( كىي:ٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
ًحسىايبٌ بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ّْ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ُِ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
 ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٤بخيمات الدعوية ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

  (المستشفياتُ )( كىي ْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
ى
( ِٕ.ٍّرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حيادية بْب ا٤بوافقة كالرفض بْب أفراد ُٖ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
 الدراسة من الدعاة على أفَّ ا٤بستشفيات ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( الساحاُت العامة)كىي: (ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
( َِ.ّبًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حياديةه بْب ا٤بوافقة كالرفض بْب ِْ.ُكا٫بًٍ (، كىىىذى
أفراد الدراسة من الدعاة على أفَّ الساحات العامة ًمٍن مياديًن ً الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 

 باٍنيا.إسٍ 

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة واألئمِة 
والخطباِء في إسبانيا، في مبحِث أىمّْ مياديِن الدعوِة إلى اإلسالم في إسبانيا، والتي 

إسبانيا بتبليِغ الدعوِة فيها،   أظهرْت المياديَن التي يقوُم الدعاُة والخطباء واألئمة في
وكانْت مياديٌن متنوعٌة تشمُل المسلميَن وغيَر المسلميَن وفيو ىذا داللٌة على أنَّ 
االجتهاَد في ىذا المياديِن بالدعوِة إلى اهلِل فيها سيكوُن لُو  نتائُج جيدٍة على الدعوِة 

 والمدعويَن.
  



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٖٕ 

الدُّعاِة عن المعوقات التي تواجو الجهود  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة: الفرع السابع
 : الدعوية في إسبانيا

ـى ٔبمًع عددو من ا٤بعوقات يف أداة دراستو )االٍسًتبىانىة( ٤بعرفة آراء  أفراد -اٍجتػىهىدى البىاًحثي فقا
التكرارات كالنسب ا٤بئوية كا٤بتوسطات ا٢بسابية  مت حسابحوؿ ىذه ا٤بعوقات،  -العينة

، الستجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة كاال٫براؼ ا٤بعيارم
 (.ِٓإذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا، كذلك كما يػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

 (ٕ٘جدول رقم )
 النَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ التكراراُت و 

 أفراِد الدراسِة حوَل المعوقاِت  التي ُتواجُو القاِئميَن بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا  

 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ ٕٔ.َ َٔ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ِ.ْ ٔ ْ.ِٓ ّٔ ّ.ٖٔ ٕٗ قلة الدعاة ُ
 ِ ِٔ.َ ٓٔ.ْ َ.َ َ ٕ.َ ُ ٔ.ٓ ٖ ٖ.ُِ ُّ ٖ.ُٕ َُِ العلمي ضعف تأىيل الدعاة ِ
 ُ ُٔ.َ ّٕ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ُ.ِ ّ ِ.ُٔ ِّ ٔ.ٕٗ ُُّ قلة الدعم ا٤بادم ّ
 ٓ ْٖ.َ ُْ.ْ ْ.ُ ِ ٖ.ِ ْ ّ.ٔ ٗ ْ.ِّ ْٔ َ.ٕٓ ُٖ تشويو كسائل اإلعبلـ لئلسبلـ ْ
 ُٓ ُُ.ُ ُُ.ّ ِ.ْ ٔ ُ.ّّ ْٕ ُ.ُِ َّ َ.ُّ ْْ ٔ.َُ ُٓ قلة ا٤بساجد ٓ
 ُْ ُّ.ُ ّْ.ّ ُ.ِ ّ ٖ.ِٔ ّٖ ٓ.ُٓ ِِ ّ.ّٕ ّٓ ّ.ُٖ ِٔ ا٤براكز اإلسبلميةقلة  ٔ
 ٕ ٖٔ.َ ّٗ.ْ َ.َ َ ٔ.ٓ ٖ ٕ.ٕ ُُ ِ.ِٖ َْ ٓ.ٖٓ ّٖ الدعاة ضعف التنسيق بْب ٕ
 َُ َْ.ُ َّ.ْ ٕ.َ ُ ّ.ُُ ُٔ ٖ.ُْ ُِ َ.ُّ ْْ ّ.ِْ َٔ ا٣ببلفات الشخصية بْب الدعاة ٖ
 ُِ ُٕ.ُ َٖ.ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ُٔ ِْ ٕ.ُِ ُٖ ْ.ِّ ْٔ ِ.ّٓ َٓ أفعاؿ داعش كالقاعدة ٗ

ا٣ببلفات الفكرية كا٤بنهجية بْب  َُ
 الدعاة

ْٔ ْٓ.ُ ْٓ ُّ.ٕ ِِ ُٓ.ٓ َُ ٕ.َ ُ َ.ٕ ْ.ُّ َ.ٕٗ ٗ 

 ُُ َٓ.ُ ٖٓ.ّ ٖ.ِ ْ ٔ.َُ ُٓ ٓ.ُٓ ِِ ٓ.ُْ ٗٓ ٔ.ِٗ ِْ تطبيق فتاكل البلداف اإلسبلمية ُُ
 ٔ ْٖ.َ ُْ.ْ ٕ.َ ُ ِ.ْ ٔ ّ.ٔ ٗ َ.ُّ ْْ ٕ.ٕٓ ِٖ عدـ فقو كاقع اَّتمع االسباين ُِ
 ْ ِٖ.َ ْٗ.ْ َ.َ َ ّ.ٔ ٗ ُ.ِ ّ ِ.ِٖ َْ ْ.ّٔ َٗ ضعف التحدث باللغة اإلسبانية ُّ
 ٖ ٖٗ.َ ِّ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ّ.ُُ ُٔ ّ.ّٕ ّٓ ٖ.ْٓ ٓٔ عدـ كجود مَبٝبْب للدعاة ُْ
 ُّ ُِ.ُ ُٓ.ّ ٓ.ّ ٓ َ.ُٗ ِٕ ُ.ُِ َّ ٗ.ّٓ ُٓ ْ.َِ ِٗالنزاعات السياسية بْب البلداف  ُٓ
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 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 العربية
 ُٔ ُِ.ُ ُُ.ّ ٓ.ٖ ُِ ِ.ِٖ َْ ٖ.ُِ ُّ ٓ.ِٕ ّٗ ُ.ُْ َِ التضييق على العمل الدعوم ُٔ

 - ٗٗ.ٓ ٘ٓ.ٗ المتوسط الحسابي العام

( أف ٧بورى ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل ِٓيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
، ُُ.ّ( فقرةن، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ُٔاإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا يتضمن )

ا٤بتوسطات تقع بالفئتْب الثالثة كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي، (، كىذه ّٕ.ْ
كتشّب النتيجة السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .
ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ْْ.َراؼو معيارم )( با٫بَٓ.ْيبلغ ا٤بتوسطي ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 
)قلَة الدعم المادي، وكذلك ضعف تأىيل الدعاة العلمي، إٍسباٍنيا، كمن أبرز تلك ا٤بعوقات: 

فًة إلى قلِة الدعاة، وضعَف التحدث باللغة اإلسبانية، وكذلك تشويو وسائل اإلعالم إضا
 لإلسالم، إضافًة إلى عدِم فقو واقع المجتمع اإلسباني(.

كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل 
 كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل:اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا مرتبة تنازليان 

ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (قلة الدعم المادي) :( كىيّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ّٕ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد ُٔ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
الد عاًة على أفَّ قلةى الدعم ا٤بادم من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة الدراسًة ًمنى 

 إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ( العلمي الدعاة تأىيلِ  )ضعفُ ( كىي:ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٓٔ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى (، كىىىذى ِٔ.َ( كا٫بًٍ
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العلمي من ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي  ضعف تأىيل الدعاةأفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 
 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الثالثة ( قلُة الدعاةِ )( كىي:ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
( َٔ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى ٕٔ.َكا٫بًٍ (، كىىىذى
الد عاًة على أفَّ قلة الدعاة من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 

 إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الرابعة  (َضْعُف التحدث باللغة اإلسبانية) :( كىيُّ)رقم جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٗ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه ِٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ضعف التحدث باللغة اإلسبانية من 

 تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .ا٤بعوقات الٍب 

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو  (تشويُو وسائِل اإلعالم لإلسالمِ ) :( كىيْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُْ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى ْٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ تشويو كسائل اإلعبلـ لئلسبلـ من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي أفرا

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ( عدُم فقِو واقع المجتمِع االسباني) :( كىيُِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُْ.ْمكرر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ْٖ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من  اإلسباينميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ عدـ فقو كاقع اَّتمع 

 ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو  (الدعاةِ  ضعُف التنسيِق بينَ ) :( كىيٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ّٗ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى ٖٔ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي الدعاة  أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ ضعف التنسيق بْب

 اًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .الق
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ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو  (عدُم وجوِد مترجميَن للدعاةِ ) :( كىيُْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِّ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى ٖٗ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
ًمنى الد عاًة على أفَّ عدـ كجود مَبٝبْب للدعاة من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي أفراًد الدراسًة 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الخالفاُت الفكريُة والمنهجيُة بيَن الدعاِة( )( كىي:َُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٗ
بًا٤ب

ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ٕٗ.َرىاؼو ًمٍعيارًم)( كا٫بًٍ ُّ.ْالتاسعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، كىىىذى
موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٣ببلفات الفكرية كا٤بنهجية بْب الدعاة من 

 ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة العاشرة  الخالفاُت الشَّخصيِة بيَن الدُّعاِة(:)ىي( ك ٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .َُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )َّ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه َْ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
 بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ ا٣ببلفات الشخصية بْب الدعاة من ا٤بعوقات  الٍب

 تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة ا٢بادية عشر  تطبُيق فتاوى البلداِن اإلسالميِة(:)( كىيُُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )ٖٓ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه َٓ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ تطبيق فتاكل البلداف اإلسبلمية من ا٤بعوقات الٍب  بػىٍْبى 

 تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الثانية عشر ٗبتوًسطو  (أفعاُل داعٍش والقاعدةِ ) :( كىيٗرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )َٖ.ًّحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد ُٕ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ أفعاؿ داعش كالقاعدة من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى 

 بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الثالثة  لنزاعاُت السياسيِة بيَن البلداِن العربيِة(ا:)( كىيُٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُٓ.ّعشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ُِ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
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 موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ النزاعات السياسية بْب البلداف العربية من
 ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة الرابعة عشر ٗبتوًسطو  (قلُة المراكِز اإلسالميةِ :)( كىئرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُْ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّْ.ًّحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه ُّ.ُ( كا٫بًٍ بػىٍْبى أٍفراًد (، كىىىذى
الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ قلة ا٤براكز اإلسبلمية من ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى 

 بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة ا٣بامسة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (قلُة المساجدِ :)( كىيٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُٓ
بًا٤ب

رى ُُ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حيادية بْب ا٤بوافقة ُُ.ُاؼو ًمٍعيارًم)( كا٫بًٍ (، كىىىذى
كالرفض بْب أفراد الدراسة من الدعاة على أفَّ قلة ا٤بساجد من ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .

ىٍرتىبًة السادسة عشر  ِل الدعوّي(التضييُق على العم) :( كىئُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُٔ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُُ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حيادية ُِ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
 التضييق على العمل الدعومبْب ا٤بوافقة كالرفض بْب أفراد الدراسة من الدعاة على أفَّ 

 عوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا .من ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالد

َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة واألئمِة 
والخطباِء في إسبانيا في مبحِث المعوقات التي تعترُض الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 

 لدعوة ُىناَك.والتي أظهرت أبرز المعوقاِت ل
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الدُّعاِة عن سبل عالج المعوقات التي  آراءب عرض نتائج الدراسة المتعلقة :الفرع الثامن
 :تواجو الجهود الدعوية في إسبانيا

اٍجتػىهىدى البىاًحثي فقاـ ٔبمًع عددو من سبل العبلج ٤بعوقات الدعوة  إذل اإلسبلـ يف إسبانيا يف أداة 
 مت حسابفقد  ،حوؿ سبل العبلج ٤بعوقات الدعوة -أفراد العينة-٤بعرفة آراء دراستو )االٍسًتبىانىة( 

أفراد عىٌينةي  التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً 
كيظهر ذلك يف ا١بدكؿ رقم  الدٍّراسىًة حوؿ سبل عبلج معوقات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا،

(ِٔ.) 
 (ٕٙجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
أفراد الدراسة حول ُسبل عالج المعوقات التي ُتواجُو القاِئميَن بِالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي  

 إْسبانْيا

 الفقرات م

 درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 موافق  
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ ِٔ.َ ْٔ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ٓ.ّ ٓ ٔ.ِْ ّٓ ْ.َٕ ََُ الدعاةأعداد زيادة  ُ

ِ 
تأىيل الدعاة كتوطينهم يف 

 إسبانيا
ُُٖ ّٖ.ُ َِ ُْ.ُ ِ ُ.ْ ِ ُ.ْ َ َ.َ ْ.ٕٗ َ.ّٓ ُ 

 ِ ٗٓ.َ ٗٔ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ُ.ِ ّ ٓ.ِِ ِّ ٗ.ّٕ َُٓ رسم خطة لتعزيز ا٤بوارد ا٤بادية ّ
 ٕ ٖٔ.َ ْٕ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ِ.ْ ٔ َ.ّٖ ْٓ ٔ.ٓٓ ٕٗ تكثيف ا٤بشاركات اإلعبلمية ْ
 ُِ َٗ.ُ ٕٖ.ّ ٕ.َ ُ ٗ.ُٔ ِْ َ.ُِ ُٕ ٗ.ّٓ ُٓ ٓ.ّْ ْٗ ا٤بساجد عمارة ٓ
 ُّ َُ.ُ ٖٔ.ّ ٕ.َ ُ ِ.ُٔ ِّ ٖ.ُْ ُِ ُ.ّّ ْٕ ِ.ّٓ َٓ إنشاء ا٤براكز اإلسبلمية ٔ

ٕ 
كضع خطط للتنسيق بْب 

 الدعاة لتبليف ا٣ببلفات بينهم
ٖٓ ٓٗ.ٗ ْٔ ِّ.ْ ٕ ْ.ٗ ْ ِ.ٖ َ َ.َ ْ.ْٗ َ.ِٕ ٔ 

بياف ضرر أفعاؿ داعش  ٖ
 كالقاعدة

ّٔ ْْ.ْ ْٔ ِّ.ْ ُُ ٕ.ٕ ُٗ ُّ.ْ ّ ِ.ُ ْ.َْ ُ.ُِ َُ 

ٗ 
أخذ الفتول من ا٤برجعية 

 ا٤بوثوقة
ّٕ ُٓ.ْ ُْ ِٖ.ٗ ُٖ ُِ.ٕ ٗ ٔ.ّ ُ َ.ٕ ْ.ِْ َ.ٗٓ ٗ 
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 الفقرات م

 درجة الموافقة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 موافق  
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

َُ 
معرفة الواقع االسباين بشكل 

 جيد
ََُ َٕ.ْ ِّ ِِ.ٓ ٕ ْ.ٗ ّ ِ.ُ َ َ.َ ْ.ُٔ َ.ٖٔ ْ 

إقامة دكرات مكثفة لتعليم  ُُ
 اللغة اإلسبانية

ِٗ ْٔ.ٖ ّٖ ِٔ.ٖ ٖ ٓ.ٔ ْ ِ.ٖ َ َ.َ ْ.ْٓ َ.ّٕ ٓ 

 ٖ ٖٗ.َ ّّ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ِ.ٗ ُّ َ.ُّ ْْ ِ.ْٓ ٕٕ مرافقة مَبٝبْب للدعاة ُِ

ُّ 
البعد عن توظيف ا٤براكز 

 اإلسبلمية سياسيا
ْٖ ّّ.ٖ ّٓ ّٕ.ّ ِٓ ُٕ.ٔ ُّ ٗ.ِ ّ ِ.ُ ّ.ِٗ ُ.َّ ُُ 

مطالبة ا٢بكومة اإلسبانية  ُْ
 بعدـ التضييق على ا٤براكز

ّٕ ِٔ.ُ ّٓ ِْ.ٔ َّ ُِ.ُ ِٗ َِ.ْ ُُ ٕ.ٕ ّ.ُْ ُ.ِٖ ُْ 

 - ٗٗ.ٓ ٕٛ.ٗ الحسابي العامالمتوسط 

( أف ٧بور سيبل عبلج ا٤بعوقات  الٍب تيواجوي القاًئمْبى ِٔيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
( فقرة، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب ُْبًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا يتضمن )

ابعة كا٣بامسة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج (، كىذه ا٤بتوسطاتي تقع بالفئتْب الر ٕٗ.ْ، ُْ.ّ)
ا٣بماسي، كتشّب النتيجة السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ سيبل عبلج 

 . ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  
ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ْْ.َ( با٫براؼو معيارم )ِٖ.ْيبلغ ا٤بتوسطي ا٢ًبسايب العاـ ) (، كىىىذى

ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة 
لدعاِة وتوطينهم في إسبانيا، وكذلك تأىيل ا)إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا، كمن أبرز تلك السيبل: 
ومعرفة الواقع اإلسباني  ،عاةِ الدُّ أعداِد  زيادةِ رسم خطٍة لتعزيِز الموارد المادية، إضافًة إلى 

وضع خطٍط للتنسيق بين بشكل جيد، وإقامة دورات مكثفة لتعليم اللغة اإلسبانية، وكذلك 
 .الدعاة لتالفي الخالفات بينهم(

تيناقشي بنوعو من التفصيًل سيبل عبلًج ا٤بعوقاًت الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة  كالفقراتي التاليةي 
 إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا، مرتبةن تنازليان كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحًو التارل:
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ىٍرتىبًة األكذل ( تأىيل الدعاة وتوطينهم في إسبانيا)( كىي:ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٗ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه ّٓ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من سيبل  تأىيل الدعاًة كتوطينهم يف إسبانيابشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 
 .إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوةً 

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ( رسُم خطٍة لتعزيِز الموارد المادية)( كىي:ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٗٔ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى ٗٓ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من سيبل عبلج ا٤بعوقات  رسم خطة لتعزيز ا٤بوارد ا٤باديةأفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 ذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إ

ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (الدعاةِ أعداِد  زيادةُ :)( كىيُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٔ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد ِٔ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي  الدعاةأعداد  زيادةالدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة الرابعة  (معرفُة الواقِع االسباني بشكٍل جيدٍ :)( كىيَُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُٔ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يى ٖٔ.َ( كا٫بًٍ ديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه (، كىىىذى
من سيبل  معرفة الواقع االسباين بشكل جيدبشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة ( اللغِة اإلسبانيةِ  إقامُة دوراٍت مكثفٍة لتعليمِ )( كىي:ُُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٓ.ْا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ّٕ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
إقامة دكرات مكثفة لتعليم اللغة ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ 

 من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا. اإلسبانية 

وضُع خطٍط للتنسيِق بيَن الدعاِة لتالفي الخالفاِت :)( كىيٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (بينهم

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٗ.ْبًا٤ب ا يىديؿ  (، كىىى ِٕ.َ( كا٫بًٍ ذى
على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ كضع خطط للتنسيق 
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بْب الدعاة لتبليف ا٣ببلفات بينهم من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة 
 إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو  (يُف المشاركاِت اإلعالميةِ تكث) :( كىيْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٕ.ًْحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى ٖٔ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ تكثيف ا٤بشاركات اإلعبلمية من سيبل عبلج ا٤بعوقات 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.الٍب تيواجوي 

ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (مرافقة مترجمين للدعاة)( كىي ُِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّّ.ْ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه بشدةو بْبى أفراًد ٖٗ.َ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
الد عاًة على أفَّ مرافقة مَبٝبْب للدعاة من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي الدراسًة ًمنى 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا   .

ىٍرتىبًة التاسعة ( أخُذ الفتوى من المرجعيِة الموثوقةِ )( كىي:ٗرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٗ
بًا٤ب

رىاؼو ِْ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه ٓٗ.ًَمٍعياًرم ) ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
بشدة بْبى أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على أفَّ أخذ الفتول من ا٤برجعية ا٤بوثوقة من سيبل 

 عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ىٍرتىبًة العاشرة  بياُن ضرِر أفعاِل داعٍش والقاعدِة(:)( كىيٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .َُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)َْ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه ُِ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ بيافى ضرًر أفعاًؿ داعشو كالقاعدًة من سيبل عبلج 

 عوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.ا٤ب

ىٍرتىبًة البعُد عن توظيِف المراكِز اإلسالميِة سياسياً( )( كىي:ُّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٗ.ّا٢بادية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ َّ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
نىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ البعدى عن توظيًف ا٤براكًز اإلسبلميًة ىي 

 سياسيان من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.



  بالقائمين ِبالدعوِة إلى اإلْسالِم ِفي إْسباْنياعرض نتائج الدراسة المتعلقة  المطلُب األوَُّل: 
ٖٗٔ 

ىٍرتىبًة الثانية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  عمارُة المساجِد(:)( كىيٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُِ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٖ.ّ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة َٗ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة عمارةى ا٤بساجًد ًمنى الد عىاًة على أفَّ 

 ـً يف إٍسباٍنيا.إذل اإلٍسبل

ىٍرتىبًة الثالثة عشر ٗبتوًسطو  إنشاُء المراكِز اإلسالميِة() :( كىئرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُّ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٖٔ.ًّحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد َُ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى
من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي ءى ا٤براكًز اإلسبلميًة إنشاالدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ 

 القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

مطالبُة الحكومِة اإلسبانيِة بعدِم التضييِق على :)( كىيُْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُْ
ىٍرتىبًة الرابعة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) المراكِز(

(، كىىىذىا ِٖ.ُرىاؼو ًمٍعيارًم)( كا٫بًٍ ُْ.ّبًا٤ب
مطالبةى ا٢بكومًة يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على أفَّ 

من سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى اإلسبانيًة بعدـً التضييًق على ا٤براكًز 
 . بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  

ىذِه أبرُز النتائِج التي َتوصَل لها الباحُث ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة ِمَن الدُّعاِة واألئمِة 
والخطباِء في إسبانيا في مبحِث سبِل عالج المعوقات التي تعترض الدعوة إلى اإلسالم في 
 إسبانيا، والتي أظهرْت بعَض الحلول لعالج المعوقات التي تعترض الدعاة والخطباء

ىناك تأييٌد ألغلِب ىذه الحلول وتأكيِد من  وكانواألئمة في إسبانيا عند تبليغ الدعوة، 
أفراد العينة أنها تعتبر حلول مناسبة ألىمّْ وأكبر العقبات التي تعيُق وتعترُض الدعوَة في 

 إسبانيا.



 

 المطلُب الثَّاِني:
 الجدد في إسبانيا: من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج

 
مسلمين ال مدعوين مناألولية لل البياناتُ عرض نتائج الدراسة المتعلقة ب: الفرع األول

 الجدد في إسبانيا.
مدى  عن مسلمين الجدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الثاني:

 كفاية جهود المراكز اإلسالمية في التعريف باإلسالم في إسبانيا.
عن مسلمين الجدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الثالث:

 جهود األفراد من المسلمين في التعريف باإلسالم في إسبانيا  مدى كفاية
مسلمين الجدد عن عدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الرابع:

 من طرق التـََّعرُِّف إلى اإلْسالِم في إسبانيا.
دد عن مسلمين الجمدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الخامس:

 عدد من الصور الذىنية َعِن اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا.
 
 

 



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٖٗ 

مسلمين مدعوين من الاألولية لل البياناتُ عرض نتائج الدراسة المتعلقة ب: الفرع األول  
 : الجدد في إسبانيا

إسبانيا كحٌب تكوف سعى الباحثي ١بمع بيانات أكلية تتعلق با٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد يف 
الصورة كاضحة فقد مت سؤاؿ أفراد العينة من خبلؿ أداة االٍسًتبىانىة بعض األسئلة الٍب توضح 

 البيانات األكلية ا٤بتعلقة ُّم فجاءت إجاباهتم كفقان للجداكؿ التالية:
 الجنس: -ٔ

 (ٕٚجدول رقم )
 الجنستـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لمتغير 

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٔ.ُّ ِٓ ذكر
 ْ.ٖٔ ْٓ أنثى

 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ اإلجمالي
( أف النسبة األكرب من ا٤بدعوين من اإلناث بتكرار ِٕيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

( من أفراد الدراسة من الذكور ٲبثلوف ِٓ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )ْ.ٖٔ( مفردة كبنسبة )ْٓ)
%(، كيظهر من نتائج ىذا ا١بدكؿ أف اإلناث أكثر إقباالن كدخوالن يف اإلسبلـ ٔ.ُّنسبتو )ما 

 (ُ)كىذا ما تؤكده إحصائيات بعض ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا.

 

 

 

 

                                                

( َُْـ )َُِٔيف إحصائية ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد لعدد اإلسباف الذين دخلوا يف اإلسبلـ يف ا٤بركز لعاـ   (ُ)
 ( رجبلن.ْٖ( امرأة ك )ٔٓمنهم )



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٗٗ 

 الحالة االجتماعية -ٕ
 (ٕٛجدول رقم )

 االجتماعيةتـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لمتغير الحالة 

 النسبة المئوية التكرارات 
 َ.ّٖ َّ أعزب
 َ.ِٔ ْٗ متزوج

 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي
( تػىٍوزًيعي أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بٍدعوينى كفقان ٤بتغّب ا٢بالة االجتماعية، ِٖيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )

%(، يف َ.ِٔكبنسبة )( ْٗحيث أف النسبة األكرب من أفراد الدراسة من ا٤بتزكجْب بتكرار )
 %( غّب متزكجْب.َ.ّٖ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )َّحْب أف ىناؾ )

 العمر -ٖ
 (ٜٕجدول رقم )

 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لمتغير العمر

 النسبة المئوية التكرارات 
 ِ.ّٗ ُّ سنو ٖ٘-ٕٓ
 ٖ.ُْ ّّ سنو ٓ٘-ٖ٘
 َ.ُٗ ُٓ فوقسنو فما  ٓ٘

 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي
%( ٖ.ُْ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ّّ( أفَّ ىناؾ )ِٗيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )

%( ِ.ّٗ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ُّسنو(، يف حْب أف ىناؾ ) َٓ-ّٓعمرىم ما بْب )
%( عمرىم َ.ًُٗمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )( ُٓسنو(، كىناؾ ) ّٓ-َِعمرىم ما بْب )

 ( سنو فما فوؽ.َٓ)



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٗ٘ 

 آخر المؤىالت العلمية -ٗ
 (ٖٓجدول رقم )

 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لمتغير آخر المؤىالت العلمية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٖ.ْٔ ّٕ دون الجامعي

 ِ.ّٗ ُّ الجامعي
 ٗ.ُّ ُُ الجامعيفوق 

 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي
( تػىٍوزًيعي أفراًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بٍدعوينى كفقان آلخر ا٤بؤىبلت العلمية َّيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )

%( مؤىلهم العلمي دكف ا١بامعي،  ٖ.ْٔ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )٥ّٕبم، حيث أف ىناؾ )
%( مؤىلهم العلمي جامعي، كىناؾ ِ.ّٗالدٍّراسىًة بًنسبًة ) ( ًمٍن أفٍػرىادً ُّكما أف ىناؾ )

 %( مؤىلهم العلمي فوؽ ا١بامعي.ٗ.ُّ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ُُ)
 المهنة األساسية: -٘

 (ٖٔجدول رقم )
 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لمتغير المهنة األساسية

 المئويةالنسبة  التكرارات 
 ّ.ٔ ٓ تاجر

 ٓ.ُِ ُٕ موظف/إداري
 ُ.َُ ٖ مدرس

 ٓ.ِ ِ أستاذ جامعي
 ّ.ُ ُ مدير مؤسسة

 ِ.ٖٓ ْٔ غير ذلك
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
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( أف ما يزيد على نصف أفراد الدراسة مهنتهم ُّيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
( ًمٍن أفٍػرىاًد ُٕيف حْب أف ىناؾ )%(، ِ.ٖٓ( فرد كبنسبة )ْٔاألساسية أخرل بتكرار )

( ًمٍن أفٍػرىاًد ٖ%( مهنتهم األساسية موظف/ إدارم، كما أف ىناؾ )ٓ.ُِالدٍّراسىًة بًنسبًة )
( ًمٍن أفٍػرىاًد ٓ%( مهنتهم األساسية مدرس، إضافة إذل ذلك فإف ىناؾ )ُ.َُالدٍّراسىًة بًنسبًة )

( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة ِاجر، كىناؾ )%( مهنتهم األساسية تّ.ٔالدٍّراسىًة بًنسبًة )
( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة ُ%( مهنتهم األساسية أستاذ جامعي، كيف األخّب ىناؾ )ٓ.ِ)
 %( مهنتهم األساسية مدير مؤسسة.ّ.ُ)
 المشاركُة ِفي الَعَمِل الدَّعوِي َمَع أيّْ َجمعيٍَّة : -ٙ

 (ٕٖجدول رقم )
 أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً للمشاركة ِفي الَعَمِل الدَّعوِي َمَع أيّْ َجمعيَّةٍ تـَْوزِيُع 

 النسبة المئوية التكرارات 
 َ.ّٖ َّ نعم
 َ.ِٔ ْٗ ال

 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي
يف العىمىًل ( أف ما يزيد على نصف أفراد الدراسة دل يشاركوا ِّيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )

عيَّةو  الدَّعومً  %(، يف حْب أف ىناؾ َ.ِٔ( من أفراد الدراسة كبنسبة )ْٗبتكرار ) مىعى أمٍّ ٝبى
%( قد شاركوا يف العمًل الدعوم مع بعض ا١بمعيات، َ.ّٖ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )َّ)

شاركة كقد ٛبثلت تلك األعماؿ يف )ا٤بشاركًة يف بعض األعماؿ الدعوية مع ٝبعية عمراف ا٤برأة، ا٤ب
 يف ا٤بؤٛبرات كالدكرات اإلسبلمية، توزيع كتيباتو عن اإلسبلـ(. 

 
 



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
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خالل خمس سنوات  تم المشاركة فيهاعدد الدورات التدريبية الخاصة بالدعاة التي  -ٚ
 ماضية:

 (ٖٖجدول رقم )
 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لعدد الدورات التدريبية الخاصة 

 بالدعاة التي تمت المشاركة فيها خالل خمس سنوات ماضية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٔ.َٓ َْ دورات ٖ-ٔ
 ْ.ُُ ٗ دورات ٘-ٖ

 َ.ّٖ َّ دورات فما فوق ٘
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

( أف النسبةى األكرب من أفراد الدراسة يَباكح عدد الدكرات ّّيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
%(، ٔ.َٓ( فرد كبنسبة )َْ( دكرات بتكرار )ّ-ُا٣باصة بالدعاة الٍب شاركوا فيها ما بْب )

ًمٍن ( ٗ( دكرات فما فوؽ، كىناؾ )ٓ%( شاركوا يف )َ.ّٖ( فرد بنسبة )َّيف حْب أف ىناؾ )
( دكرات، ٓ-ّ%( يَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها ما بْب )ْ.ُُأفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )

 كىذه النتائجي تدؿ على حرًص ا٤بدعوين على تعلم دين اإلسبلـ كالتفقو فيو .
ن ىذه أبرُز النتائِج التي يمكُن استنتاِجها من إجاباِت أفراِد العينِة من المدعوين والمسلمي

الجدِد في إسبانيا، وىي تظهُر بوضوٍح أىمُّ البياناِت األوليِة التي تتعلُق بالمدعويَن في 
 إسبانيا.
 

 
  



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٗٛ 

عن مسلمين الجدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الثاني: 
 :مدى كفاية جهود المراكز اإلسالمية في التعريف باإلسالم في إسبانيا

حوؿ مدل كفاية جهود ا٤براكز اإلسبلمية يف التعريف باإلسبلـ يف  -أفراد العينة  -ك٤بعرفة آراء 
التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم مت حساب إسبانيا، 

 ( :ّْكفق ا١بدكؿ التارل رقم )أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة  الستجاباتً 
 (ٖٗ)جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة
 حول مدى كفاية جهود المراكز اإلسالمية في التعريف باإلسالم في إسبانيا 

المتوسط  النسبة المئوية التكرارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٖ.ِٕ ِِ غير كافية جداً 

ِ.َْ ُ.ِٕ 

 ٕ.ّٔ ِٗ غير كافية
 ْ.ُُ ٗ ال أعلم
 ٓ.ُٔ ُّ كافية

 ٔ.ٕ ٔ كافية  جداً 
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

( أف أفراد الدراسة من ا٤بدعوين يركف أف جهود ا٤براكز اإلسبلمية ّْيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )
(، ِٕ.ُ( كبا٫براؼ معيارم )َْ.ِيف التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا غّب كافية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

%( يركف أف تلك ا١بهود غّب كافية، إضافة ٕ.ّٔ( من ا٤بدعوين بنسبة )ِٗىناؾ ) إفحيث 
%( يركف أهنا غّب كافية جدان، يف حْب أف ىناؾ ٖ.ِٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ِِإذل أف ىناؾ )

( من ٗىناؾ ) إف%( يركف أف تلك ا١بهود كافية، كما ٓ.ُٔ( من ا٤بدعوين بنسبة )ُّ)
ليس لديهم معرفة ٗبدل كفاية تلك ا١بهود، كيف األخّب فإف ىناؾ %( ْ.ُُا٤بدعوين بنسبة )

 %( يركف أف تلك ا١بهود كافية جدان.ٔ.ٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٔ)



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٜٗ 

عن مسلمين الجدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الثالث:
 :بانيا مدى كفاية جهود األفراد من المسلمين في التعريف باإلسالم في إس

ك٤بعرفة آراء أفراد العينة حوؿ مدل كفاية األفراد من ا٤بسلمْب يف التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا، 
 التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً مت حساب كقد 

 (:ّٓكفق ا١بدكؿ التارل رقم )أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة 
 (ٖ٘قم )جدول ر 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد الدراسة 
 حول مدى كفاية جهود األفراد من المسلمين في التعريف باإلسالم في إسبانيا

 

المتوسط  النسبة المئوية التكرارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٖ.ِٕ ِِ غير كافية جداً 

ِ.ُٗ ُ.ُٗ 

 ٔ.َٓ َْ غير كافية
 ُ.ٓ ْ ال أعلم
 ٔ.ٕ ٔ كافية

 ٗ.ٖ ٕ كافية  جداً 
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

( أف أفراد الدراسة من ا٤بدعوين يركف أف جهود األفراد من ّٓيوضٍّحي ا١بىدكؿي رقم )
( كبا٫براؼ معيارم ُٗ.ِا٤بسلمْب يف التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا غّب كافية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

ما يزيد على نصف أفراد الدراسة من ا٤بدعوين يركف أف تلك ا١بهود غّب   إف(، حيث ُٗ.ُ)
( من ا٤بدعوين بنسبة ِِ%(، إضافة إذل أف ىناؾ )ٔ.َٓ( فردان كبنسبة )َْة بتكرار )كافي

%( ٗ.ٖ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٕ%( يركف أهنا غّب كافية جدان، يف حْب أف ىناؾ )ٖ.ِٕ)
 يركف أف تلك ا١بهود كافية جدان.



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖ٘ٓ 

 األخّب فإف %( يركف أف تلك ا١بهود كافية، كيفٔ.ٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٔكما أف ىناؾ )  
 %(ليس لديهم معرفة ٗبدل كفاية تلك ا١بهود.ُ.ٓ( من ا٤بدعوين بنسبة )ْىناؾ )

مسلمين الجدد عن عدد مدعوين من اللعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الرابع:
 :من طرق التـََّعرُِّف إلى اإلْسالِم في إسبانيا

عىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا يف أداة دراستو اٍجتػىهىدى البىاًحثي فقاـ ٔبمع عدد من طرؽ التػَّ 
مت حساب حوؿ طرؽ تعرفهم على اإلسبلـ، كقد  -أفراد العينة-)االٍسًتبىانىة( ٤بعرفة آراء 

أفراد عىٌينةي  التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم الستجاباتً 
 (:ّٔتارل رقم )كفق ا١بدكؿ الالدٍّراسىًة 

 (ٖٙجدول رقم )
 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 

 أفراد الدراسة حول طرق التـََّعرُِّف إلى اإلْسالِم لدى المدعوين 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 

 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ّٓ.ُ ُْ.ّ ٓ.َِ ُٔ ِ.ُٗ ُٓ ٖ.ُِ َُ ِ.ُٗ ُٓ ِ.ِٖ ِِ ٧باسن اإلسبلـ ُ
 ٓ ْْ.ُ ُّ.ّ ِ.ُٓ ُِ ُ.ِٗ ِّ ّ.ٔ ٓ ٔ.ِٔ ُِ ٖ.ِِ ُٖ صديق مسلم ِ
 ّ ِٗ.ُ ُٓ.ّ ٗ.ُّ ُُ ٕ.ُٕ ُْ ُ.ِْ ُٗ ٖ.ِٕ ِِ ٓ.ُٔ ُّ قريب مسلم ّ
 ِ ْٔ.ُ ُٔ.ّ ّ.ِٓ َِ ِ.ُٓ ُِ ْ.ُُ ٗ ٗ.ُّ ُُ ِ.ّْ ِٕ اجتهاد ٕبثي ذايت ْ
 ٕ ْٗ.ُ َُ.ّ ّ.َِ ُٔ ّ.َِ ُٔ ٕ.ُِ َُ ٖ.ِِ ُٖ ُ.ِْ ُٗ قراءة كتاب ٓ
 ُ ُّ.ُ ِّ.ّ ْ.ُُ ٗ ٖ.ِِ ُٖ ٓ.ُٔ ُّ ْ.َّ ِْ َ.ُٗ ُٓ اإلعبلـ اإلسبلمي ٔ

ٕ 
مواقع التواصل 

 االجتماعي
ٖ َُ.ُ ُٖ ِِ.ٖ َّ ّٖ.َ ُِ ُٓ.ِ ُُ ُّ.ٗ ّ.ََ ُ.ُٕ ٖ 

 ٗ َِ.ُ ٗٗ.ِ ٗ.ُّ ُُ ٓ.ُِ ُٕ ّ.ِٓ َِ ْ.َّ ِْ ٗ.ٖ ٕ ة/ مسلمالزكاج ٗبسلم ٖ
 ٔ ٖٔ.ُ ُّ.ّ ْ.َّ ِْ ُ.َُ ٖ ٗ.ٖ ٕ ٕ.ُٕ ُْ ٗ.ِّ ِٔ ٠باع القرآف ٗ

 - ٕٔ.ٔ ٔٔ.ٖ المتوسط الحسابي العام



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖ٘ٔ 

( أفَّ ٧بور طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا يتضمن ّٔيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
(، كىذه ا٤بتوسطات تقع ِّ.ّ، ٗٗ.ِبْب ) لو( فقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٗ)

(، كتشّب َْ.ّإذل  ُٔ.ِبالفئة الثالثة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي كالٍب تَباكح ما بْب )
النتيجة السابقة إذل تقارب استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿ طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف 

 إسبانيا.
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ُِ.ُ( با٫براؼ معيارم )ُُ.ّيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً 
أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمٍن ا٤بدعوينى على طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف  ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب

)اإلعالُم اإلسالمي، وكذلك االجتهاد البحثي الذاتي، إضافة أسبانيا، كمن أبرًز تلك الطرًؽ: 
 إلى األقارب المسلمين، ومحاسن اإلسالم، وكذلك األصدقاء المسلمين(.

ن التفصيل طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا، كذلك كالفقراتي التالية تناقش بنوع م
 على النحو التارل:

ىٍرتىبًة األكذل بْب الفقرات ا٣باصة  اإلْعالُم اإلْسالِمي()( كىي:ٔرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
بًا٤ب

رىاؼو ًمعٍ ِّ.ّبطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ياًرم ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ُّ.ُ)

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب (، كىىىذى
 من طرًؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا. اإلٍعبلـى اإلٍسبلًمي ا٤بدعوينى على أفَّ 

ىٍرتىبًة الثانية بْب الفقرات  (ي الذاتياالجتهاُد البحث) :( كىيْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم ُٔ.ّا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ْٔ.ُ)
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب  (، كىىىذى

 ا٤بدعوينى على أفَّ االجتهادى البحثي الذايت من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة الثالثة بْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ ( القريب المسلم)( كىي ّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )( ُٓ.ّالتػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ِٗ.ُكا٫بًٍ

يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بدعوينى 
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب كىىىذى

 على أفَّ القريب ا٤بسلم من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
ٖٕ٘ 

ىٍرتىبًة الرابعة بْب الفقرات ا٣باصة ( إلسالمِ محاسُن ا)( كىي:ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم ُْ.ّبطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ّٓ.ُ)

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب  (، كىىىذى
 ا٤بدعوينى على أفَّ ٧باسنى اإلسبلـً من طرًؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة ا٣بامسة بْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ ( صديُق مسلمِ )( كىي:ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٓ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيُّ.ّالتػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ْْ.ُارًم )( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بدعوينى 

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب كىىىذى
 على أفَّ األصدقاءى ا٤بسلمْبى من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.

 ( سماُع القرآنِ )( كىي:ٗرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٔ
ى
ٍرتىبًة السادسة بْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُّ.ّالتػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ٖٔ.ُ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بدعوينى 

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب كىىىذى
 ى أفَّ ٠باعى القرآًف من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.عل

ىٍرتىبًة السابعة بْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ  (قراءُة كتابٍ :)( كىيٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٕ
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)َُ.ّالتػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ْٗ.ُ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بدعوينى كىىى 

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب ذى
كتابو من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.  على أفَّ قراءة ى

ىٍرتىبًة  (مواقع التواصل االجتماعي)( كىي ٕرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٖ
الثامنة بْب الفقرات بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم َ.ّا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ُٕ.ُ)
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب (، كىىىذى

 ع التواصل االجتماعي من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.ا٤بدعوينى على أفَّ مواق

ىٍرتىبًة التاسعة بْب الفقرات  الزواُج بمسلٍم / مسلمٍة(:)( كىيٖرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ٗ
بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم ٗٗ.ِا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
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يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى َِ.ُ)
ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب (، كىىىذى

 ا٤بدعوينى على أفَّ الزكاجى ٗبسلمةو من طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا.

ِمْن إجاباِت أفراِد العينِة من المدعويَن َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث 
والمسلميَن الجدِد في إسبانيا، في َمبحِث أىمّْ طُرِق التعرِف على اإلسالِم في 

 إسبانيا، والتي أظهرْت أشهَر الطرِق التي يتمُّ بها التعرُف على اإلسالِم في إسبانيا.
 

  



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
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مسلمين الجدد عن ين من المدعو لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بآراء ا الفرع الخامس:
 : عدد من الصور الذىنية َعِن اإلْسالِم ِفي إْسبانْيا

اٍجتػىهىدى البىاًحثي فقاـ ٔبمع عددو من الصوًر الذىنيًة الٍب لدل غّب ا٤بسلمْب من اإلسباف عن 
ٍىًنيًة عىًن حىٍوؿى ىذًه الصوًر  -أفراد العينة-اإلسبلـ يف أداة دراستو )االٍسًتبىانىة( ٤بعرفة آراء  الذٍّ

، التكراراتي كالنٍّسىبي ا٤بئويةي كا٤بتوسطاتي ا٢بسابيةي كاال٫براؼي ا٤بعيارم مت حساب كقد  اإلٍسبلـً
 (:ّٕكٍفقى ا١بىٍدكىًؿ التَّارل  رقم )أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة  الستجاباتً 

 (ٖٚجدول رقم )
 واالنحراُف المعياري الستجاباتِ التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة 

ْىِنيَِّة لإلْسالِم لدى المدعوين   أفراد الدراسة حول  الصّْوِر الذّْ

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ٕٓ.ُ ٓٗ.ِ ٕ.ّٔ ِٗ ُ.َُ ٖ ٔ.ٕ ٔ ٕ.ُِ َُ ٗ.ِّ ِٔ دين التسامح اإلسبلـ ُ
 ُ ٓٔ.ُ ُٖ.ّ ٖ.ِٕ ِِ ُ.َُ ٖ ْ.ُُ ٗ ٕ.ُٕ ُْ ٗ.ِّ ِٔ دين خاص بالعرب اإلسبلـ ِ
 ّ ٕٖ.ُ ُْ.ّ ٓ.َْ ِّ َ.َ َ ٗ.ٖ ٕ ّ.ٔ ٓ ّ.ْْ ّٓ اإلسبلـ دين اإلرىاب ّ
 ِ ِٖ.ُ ُْ.ّ َ.ّٖ َّ ٓ.ِ ِ ٔ.ٕ ٔ ْ.ُُ ٗ ٓ.َْ ِّ اإلسبلـ دين ٰبتقر ا٤برأة ْ

 - ٜٙ.ٓ ٓٔ.ٖ المتوسط الحسابي العام

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ّٕيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم ) ( أف ٧بورى الصٍّوًر الذٍّ
(، كىذه ا٤بتوسطات ُٖ.ّ، ٓٗ.ِ( فقرات، تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية ٥بم بْب )ْيتضمن )

(، َْ.ّإذل  ُٔ.ِبالفئة الثالثة من فئات ا٤بقياس ا٤بتدرج ا٣بماسي كالٍب تَباكح ما بْب )تقع 
ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً  كتشّب النتيجة السابقة إذل تقارب استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة حوؿى الصٍّوًر الذٍّ

 لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا.
ا يىديؿ  على أنَّوي ىناؾى ٔٗ.َمعيارم ) ( با٫براؼَُ.ّيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

ٍىًنيًَّة لئلسبلـ لدي يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمٍن ا٤بدعوينى على  الصٍّوًر الذٍّ
هم، ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب
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:)أنَّ اإلسالم دين خاص بالعرب، وكذلك أن اإلسالم دين يحتقر كمن أبرز تلك الصورً 
 لمرأة، وأن اإلسالم دين اإلرىاب(.ا

ٍىًنيًَّة لئلسبلـ لدل ا٤بدعوين يف  كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل  الصٍّوًر الذٍّ
 إسبانيا، كذلك على النحو التارل:

ىٍرتىبًة األكذل بْب الفقرات ( خاص بالعرب دينٌ  اإلسالمُ )( كىي:ِرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ُ
بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلسبلـ لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )ا٣باصة ب  ( ُٖ.ّالصٍّوًر الذٍّ
رىاؼو ًمٍعيارًم ) يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً ٓٔ.ُكا٫بًٍ

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب (، كىىىذى
 بالعرًب. أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمٍن ا٤بدعوينى على أفَّ اإلسبلـى دينه خاص

ىٍرتىبًة الثانية بْب الفقرات  (يحتقر المرأة دينٌ  اإلسالمُ ) :( كىيْرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ِ
بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلسبلـ لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( ُْ.ّا٣باصة ب الصٍّوًر الذٍّ
رىاؼو ًمٍعيارًم ) ا يىديؿ  على أفَّ ىيناِٖ.ُكا٫بًٍ يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً (، كىىىذى

ؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب
 أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ًمنى ا٤بدعوينى على أفَّ اإلسبلـ دين ٰبتقر ا٤برأة.

ىٍرتىبًة الثالثة بْب الفقرات ا٣باصة  اإلسالُم ديُن اإلرىاب(:)( كىيّرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ّ
بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً ل رىاؼو ُْ.ّدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )ب الصٍّوًر الذٍّ ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد ٕٖ.ًُمٍعيارًم )

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب (، كىىىذى
 الدٍّراسىًة ًمٍن ا٤بدعوينى على أفَّ اإلسبلـى ديني اإلرىاب.

ىٍرتىبًة الرابعة بْب الفقرات ا٣باصة  اإلسالُم ديُن التسامِح()كىي:( ُرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  .ْ
بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) رىاؼو ٓٗ.ِب الصٍّوًر الذٍّ ( كا٫بًٍ
يوافػىقىًة ٕٓ.ًُمٍعيارًم )

ا يىديؿ  على أفَّ ىيناؾى ًحياديَّةه بػىٍْبى ا٤ب كالرٍَّفًض بػىٍْبً أفٍػرىاًد (، كىىىذى
 الدٍّراسىًة ًمٍن ا٤بدعوينى على أفَّ اإلسبلـى ديني التسامًح.

 
َىِذِه أبـَْرُز الَنَتاِئِج الِتي تـََوصََّل لَها الَباِحُث ِمن إجاباِت أفراِد العينِة مَن المدعويَن والمسلميَن 

ى غيِر المسلميَن في إسبانيا الجدِد في إسبانيا، في مبحِث بعِض الصُّوِر الذىنيِة التي لد



  الجدد في إسبانيا من المسلمين بالمدعوين تعلقةالدراسة الم عرض نتائج المطلُب الثَّاِني: 
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عن اإلسالِم، والتي أظهرْت رأي أفراِد العينِة عن بعِض الصوِر الذىنيِة َعِن اإلْسالِم ِفي 
 إْسبانْيا.



 

 
 

 :الفصل الثاني
 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة وتقوِميها

 
 .َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيةِ الَمبَحُث األوَُّل:      
 .نَتائِج الدّْراسِة الميدانيةِ  الَمبَحُث الثَّاني: تقويم     

 

  



 

 
 الَمبَحُث األوَُّل:

 .نَتائِج الدّْراسِة الميدانيةِ َتْحليُل 
 المطلُب األوَُّل: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا

 والمسلمين الجدد في إسبانيا  المطلُب الثَّاِني: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بالمدعوينَ 
 ُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بأصناِف المدعويَن إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِلُث: َتْحلي

 في إسبانيا  إلى اإلسالمِ  الدعوةِ  الَمْطَلُب الرَّاِبُع: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بموضوعاتِ 
 في إسبانيا  اإلسالمِ  إلى الدعوةِ  الَمْطَلُب الَخاِمُس: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بأساليبِ 
 إلى اإلسالم في إسبانيا: الدعوةِ  الَمْطَلُب السَّاِدُس: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بوسائلِ 

 الَمْطَلُب السَّاِبُع: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقة بميادين الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا.
تائِج الدّْراسِة المتعلقة بمعوقات الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِمُن: َتْحليُل نَ 

 وسبل عالجها.



 .َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيةِ  الَمبَحُث األوَُّل: 
ٖ٘ٛ 

 تمهيد:
بالدعاة إذل  ا٤بتعلقةً  ا٤بيدانيةً  الدراسةً  نتائجً  عرضى  ابقً السَّ  يف الفصلً  أهنى الباحثي  أفٍ  بعدى  

ككذلك عرض نتائج الدراسة ا٤بيدانية ا٤بتعلقة با٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد  اإلسبلـ يف إسبانيا،
 كقومها . حلل الباحث ىذه النتائج من اإلسباف، 

 قاـكبعد ذلك  إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بالدعاةً  بتىٍحليلً  بدأحيث 
أمت مث  ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة با٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد يف إسبانيا،نىتائًج الدٍّراسًة  بتىٍحليلً  الباحثي 

نتائج  حللتحليل موضوعات الدعوة، مث بعد ذلك ب قاـ ٙبليل نتائج أصناؼ ا٤بدعوين يليها
نتائج الدراسة  بتحليلً  ىذا ا٤بطلبى  الباحثي  ختمك  أساليب ككسائل الدعوة مث ميادين الدعوة،

 ها.الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كسبل عبلجً  ا٤بتعلقة ٗبعوقاتً 
 كبياف ذلك يف ا٤بطالب التالية:

 

 

 



 الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن ب المطلُب األوَُّل: 
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 المطلُب األوَُّل:
 بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا:َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  

 ، كما يقوموف بو من عمل ىو من أفضلً األساسي يف الدعوةً  ىم العنصري  إذل اهللً  الدعاةى  إفَّ 
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱتعاذل:قاؿ كما   األعماؿً 

عظيم لفضيلة علماء  منزعه  اآليةً  قاؿ ابن عاشور: )كيف ىذهً ك ، (ُ) َّ نث مث زث رث
ـى  الدين الذين بينوا السننى  اهلل تعاذل من  إذل مرادً  الشريعة كاجتهدكا يف التوصلً  ككضحوا أحكا

 (ِ).(وً كمن خلقً  دينوً 
قاؿ ك  - عليهم السبلـ -إذل اهلل بقيامهم بالدعوة ٲبارسوف كظيفة األنبياء كالرسل  الدعاةى  بل إفَّ 

ـي  الشيخ ابن عثيمْب: ـه  إذل اهللً  الدعوةً  )مقا ـي  ألنوي  عظيم كمرتبة عالية؛ تعاذل مقا صفوة خلق  مقا
 (ّ).(با٢بق كالعمل بو كالدعوة إليوً  الذين خلفوىم يف العلمً  كخلفهم الراشدينً  اهلل تعاذل من الرسلً 

ٗبا يكملهم من العلـو  على األخذً  ُّذه ا٤بكانة الرفيعة كجب عليهم ا٢برصى  ك٤با كاف الدعاةي 
 هم كيؤثركا فيمن يدعوهنم.موا أنفسى حٌب يقوٍّ  كاألخبلؽ ا٢بسنةً  النافعةً 

 كسيتناكؿ الباحث يف ىذا ا٤بطلب ما يلي:

 تحليُل نتائج الدراسة المتعلقِة بمشاركة الدعاة في العمِل الدعوِي . -ٔ
 تحليُل نتائج الدراسة المتعلقِة بحضور الدعاُة إلى اإلسالِم ِفي إسبانيا دورات تدريبية. -ٕ

  

                                                

 .َْٖ، ص ّّسورة فصلت، آية  (ُ)
 .ِٖٗ/ِْص  التحرير كالتنوير، ٧بمد الطاىر  بن عاشور التونسي، (ِ)
 .ْ-ّص  ق ُِْٖ–الطبعة الرابعة الرياض، -يمْب، مدار الوطن للنشربن صاحل العث٧بمد  اهلل،رسالة يف الدعوة إذل  (ّ)



 الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن ب المطلُب األوَُّل: 
ٖٙٓ 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بالمشاركِة في العمِل الدعوِي للدعاِة : -ٔ
 (ٖٛجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً للمشاركة في العمل الدعوي مع أي جمعية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٕ.ُٖ ُُٔ نعم
 ّ.ُٖ ِٔ ال

 َ.ََُ ُِْ اإلجمالي
، كتكوفي أبلغي كأكجب يف حقٍّ مىٍن   إفَّ الدعوًة إذل اهلل سبحانو كتعاذل مهمةي كلٍّ مسلمو بشكلو عاـو

أك داعيةن، كالواجبي على  خطيبان كافى موقعيو ككظيفتيو ىو تبليغ الدعوة إذل اهلل إمامان  كاف أك 
 أفَّ  -ضي اهلل عنو ر  - أيب ىريرة،الدعاًة استشعار األجر العظيم الوارد، كما جاء يف حديث 

تبعو، ال ينقص ذلك  نٍ مى  مثل أجورً  دعا إذل ىدل، كاف لو من األجرً  نٍ مى »، قاؿ: رسوؿ اهلل 
تبعو، ال ينقص ذلك  نٍ مى  آثاـً  مثلى  ، كاف عليو من اإلمثً من أجورىم شيئا، كمن دعا إذل ضبللةو 

 (ُ).«هم شيئامن آثامً 
كحًرصى الباًحثي على معرفًة مدل مشاركًة الدعاة كاألئمة كا٣بطباء يف إسبانيا يف الدعوة إذل 

أفَّ النسبةى األكربى من أفراًد الدراسة شاركوا اهلل سبحانو، فتشّب النتائجي ا٤بوضحةي يف ا١بدكؿ أعبله 
)إمامِة  %(، كقد ٛبثل ذلك العمل يفٕ.ُٖ( فرد كبنسبة )ُُٔيف العمل الدعوم بتكرار )
بياُن العقيدِة  –الدعوة في المراكز اإلسالمية في رمضان  –ودروٍس علميٍة وُخطٍب 

استقباُل المدعوين وشرُح اإلسالِم  –الصحيحِة وما يضادىا من االنجراف حوَل الشبهاِت 
%( دل يشاركوا يف العمل ّ.ُٖ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ِٔ، يف حْب أف ىناؾ )لهم(

 كىي نسبةه قليلةه.الدعوم مع ٝبعياتو ًمٍن قبلي، 

                                                

حديث رقم  ،أخرجو مسلم يف صحيحو، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أك سيئة كمن دعا إذل ىدل أك ضبلؿ (ُ)
 .ََِٔ/ْ، ص ِْٕٔ



 الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن ب المطلُب األوَُّل: 
ٖٙٔ 

كىذا يؤكدي على أفَّ الدعاةى كا٣بطباء كاألئمةى يف إسبانيا ٦بتهدكفى يف ٩بارسًة الدعوًة كنشًر ديًن اهلًل 
 من اإلسباًف، كقد تنوعٍت ا٤بشاركات الدعوية بْب إلقاًء ٧باضراتو للمسلمْبى كغّبى ا٤بسلمْبى 

كا٤بشاركًة يف ندكاتو كإلقاًء كلماتو يف ا٤بساجًد كيف السجوًف، ككذلك توزيع الكتب كا٤بطويات 
التعريفية باإلسبلـ، كمع ىذه النسبًة الكبّبًة من ا٤بشاركْب يف العمًل الدعوم إال أنوي يبقى ا٤بيدافي 

 سبانيا كبّبه كٰبتاجي مزيدان من ا١بهًد كالنشاًط ا٤بضاعًف من الدعاًة.يف إ
  



 الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن ب المطلُب األوَُّل: 
ٖٕٙ 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بحضور الدعاُة إلى اإلسالِم في إْسبانيا دورات تدريبية :  -ٕ
 (ٜٖجدول رقم )

 توزيُع أفراِد الدّْراسِة مَن الدعاِة وفقاً للدورات التدريبية التي حضروىا خالل خمس سنوات

 النسبة المئوية التكرارات 
 ْ.ُٓ ّٕ دورات ٖ-ٔ
 ْ.َِ ِٗ دورات ٘-ٖ

 ِ.ِٖ َْ دورات فما فوق ٘
 َ.ََُ ُِْ اإلجمالي

إذل االىتماـً بتطوير أنفسهم كا٢برًص على أخًذ الدكراًت الٍب تساىم يف رفًع  الدعاةٰبتاجي 
ـى الباحثي بسؤاًؿ أفراد  ا٤بستول العلمي الشرعي كا٤بستول ا٤بهارم يف التعامل مع ا٤بدعوينى، كقد قا

 (،ّٗالعينة عن عدد الدكرات التدريبية الٍب حضركىا ، فكانت إجابتيهم كما يف جدكؿ رقم )
( ّ-ُفَّ ما يزيد على نصًف أفراد الدراسة تَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها ما بْب )حيث إ

%( ِ.ِٖ( فرد بنسبة )َْ%(، يف حْب أف ىناؾ )ْ.ُٓ( فرد كبنسبة )ّٕسنوات بتكرار )
( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة ِٗ( دكرات فما فوؽ، كىناؾ )ٓيَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها )

 ( دكرات.ٓ-ّ%( يَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها ما بْب )ْ.َِبًة )بًنس
كبالنظًر إذل ا١بدكؿ السابق يتبْبي أفَّ ٝبيع أفراد العينًة قد تلقوا دكرات تدريبية،  كىذًه 
النتيجةي جيدة كيظهر من خبل٥با مشاركة أفراد العينة ًمن الدعاًة كا٣بطباًء كاألئمًة يف الدكرات 
التدريبية ا٣باصة بالدعاة، كداللةي ىذا حرصي الدعاًة كاألئمة كا٣بطباء على تطويًر أنفسهم يف 
ا١بانب العلمي الشرعي كيف ا١بانب ا٤بهارم، كذلك ٕبضوًر الدكراًت العلمية الٍب تيقاـ يف إسبانيا، 

ن ا٤براكًز اإلسبلميًة كالدكرات التأىيلية للخطباء كاألئمة الٍب تيقاـ بشكلو دكرم من قبًل العديًد م
 يف إسبانيا.

ـي يف ا٤بملكة العربية  كال يقتصري إقامةي ىذه الدكراًت على إسبانيا كإ٭با ىناؾ دكراته تقا



 الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة المتعلقِة  بالقائميَن ب المطلُب األوَُّل: 
ٖٖٙ 

السعوديًة، كيتم استضافةي الدعاًة من قبًل بعًض ا٥بيئاًت اإلسبلميًة، كيتم تنسيق برنامج دعوم 
ن الفقراًت منها: ما يكوف عبارةه عن دركسو ٥بم، قد ٲبتد ٤بدةي أسبوعْب ٰبتوم على العديًد م

علميةو، كمنها ما يكوف عبارة عن لقاءاتو مع دعاةو مهتمْب بالدعوًة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كقد 
حضر الباحث إحدل فقرات دكرة تدريبية أقيمت لعدد من األئمة كالدعاة من إسبانيا كذلك يف 

د كانت عبارة عن ٧باضرة عن الوقف اإلسبلمي ىػ كق ُّْٖ/ٕ/ُُمدينة مكة ا٤بكرمة بتاريخ 
 كفائدتو ككيف يستطيع الدعاة إقامة أكقاؼ يف إسبانيا.

كالباحثي بعدى ىذًه النتائًج يؤكدي على أٮبية مواصلًة الدعاة حضور الدكراًت التدريبيًة حٌب يقوموا 
 بالدعوًة إذل اإلسبلـً على أكمًل كجوو.

 

 

 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٙٗ 

 المطلُب الثَّاِني:
 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا

ا٤بدعوكف ىم: مىٍن يتوجوي إليهم الدعاةي بالدعوًة، كىٍم كل  الناًس كما قاؿ تعاذل موجهان رسولىو  
، كقاؿ  (ُ) َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٹٱٹٱالكرًن: 

 (ِ).(.ىمالكتاب منكم، كغّبي  كم، كعجميكم، أىلي عربيٍّ الشيخ عبد الرٞبن السعدم )أم 
كا٤بدعوكف ٰبتاجوف دعوهتم إذل اإلسبلـً كتعريفهم ٗبزايا ىذا الدين العظيم، كتوضيح مقداًر 

 السعادًة كالراحة كالطمأنينًة الٍب ٲبنحيها الدخوؿى يف ىذا الديًن كاعتناًقو. 
إسبانيا  نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة با٤بدعوين يف بتىٍحليلكالباحثي سوؼ يقوـي يف ىذا ا٤بطلًب 

 كذلك كفق اآليت: 
 تحليُل النتائِج المتعلقِة بالمشاركِة في العمِل الدعوي للمدعويَن. -ٔ

والمسلمون الجدُد  المدعوونتحليُل النتائِج المتعلقِة  بالدوراِت الشرعيِة التي يتلقاىا  -ٕ
 في إسبانيا.

التعريِف باإلسالم في  تحليُل النتائِج المتعلقِة بمدى جهوِد المراكِز اإلسالمِية في -ٖ
 إسبانيا.

من المسلميَن في التعريِف باإلسالم في  األفرادِ تحليُل النتائِج المتعلقِة بمدى جهوِد  -ٗ
 إسبانيا.

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بالطرِق التي تم من خاللها التعرف على اإلسالم. -٘
 اإلسالم لدى المدعوين. من الصوِر الذىنيِة عن بعددتحليُل النتائِج المتعلقِة  -ٙ

                                                

 .َُٕ، ص ُٖٓسورة األعراؼ، آية  (ُ)
 .َّٓعبدالرٞبن السعدم، ص  تيسّب الكرًن ا٤بناف، (ِ)



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٙ٘ 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بالمشاركِة في العمِل الدعوي للمدعويَن: -ٔ
 (ٓٗجدول رقم )

 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً للمشاركة في العمل الدعوي مع أي جمعيةٍ 

 النسبة المئوية التكرارات 
 َ.ّٖ َّ نعم
 َ.ِٔ ْٗ ال

 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي
اإلسبلـي دينه عظيمه يبعثي على سعادًة النفوًس كالراحة كالطمأنينة؛ كلذلك ٗبجرًد أف يعتنق ا٤بسلم 
ا١بديد دين اإلسبلـ كيذكؽ حبلكتو ٘بده يبدأ بالدعوة إليو ٗبا لديو من علم، ألنَّو قد ذاؽ مرارة 

 حك  جك مق حق ُّٱٱٱالكفر كضنك ا٤بعيشة الٍب كصفها اهلل سبحانو كتعاذل بقولو:

 (ُ).َّ جل مك لك خك

كقد حًرصى الباًحثي على معرفة مدل مشاركة ا٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد يف الدعوة إذل 
ما يزيد على نصف أفراد اهلل سبحانو كتعاذل، فتشّب النتائج ا٤بوضحة يف ا١بدكؿ أعبله إذل أفَّ 

( من أفراد الدراسة كبنسبة ْٗالدراسة دل يشاركوا يف العمل الدعوم مع أم ٝبعية بتكرار )
%( قد شاركوا يف العمل َ.ّٖ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )َّ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )َ.ِٔ)

في بعض األعمال )المشاركة الدعوم مع بعض ا١بمعيات، كقد ٛبثلت تلك األعماؿ يف 
الدعوية مع جمعية عمران المرأة، المشاركة في المؤتمرات والدورات اإلسالمية، توزيع  

  كتبيات عن اإلسالم(.
كالشك أفَّ الدعوة إذل اهلل يف إسبانيا عندما ٰبملها إسباين من أىل البلد كيقدمها إذل غّبه من 

من ا٤بدعوين كيكوف تأثّبىا أكثر عليهم اإلسباف يدعوىم فيها إذل اإلسبلـ يكوف ٥با قبوؿ جيد 

                                                

 .َِّ، ص ُِْسورة طو، آية  (ُ)



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٙٙ 

٩با ٯبعلهم يتساءلوف عن السبب الذم جعلو يدخل يف اإلسبلـ فيكوف ىذا مدخل مناسب 
للداعية ليشرح ٥بم عن عظمة اإلسبلـ كمقدار السعادة كالطمأنينة الٍب ٲبنحها ٤بن يدخل فيو 

 كيصبح مسلمان.
من المسلمين  المدعوونة التي يتلقاىا تحليُل النتائِج المتعلقِة بالدورات الشرعي -ٕ

 الجدد في إسبانيا:
 (ٔٗجدول رقم )

 تـَْوزِيُع أفراِد الدّْراَسِة ِمَن المْدعويَن وفقاً لعدد الدورات الشرعية التي تمت المشاركة فيها 
 خالل خمس سنوات ماضية

 النسبة المئوية التكرارات 
 ٔ.َٓ َْ دورات ٖ-ٔ
 ْ.ُُ ٗ دورات ٘-ٖ

 َ.ّٖ َّ فما فوق دورات ٘
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

، كيكوفي أكجبي على ا٤بسلًم ا١بديًد  طلبي العلًم كالتفقًو يف ديًن اهلًل كاجبه على كلٍّ مسلمو
، ككاف ىذا ىدم النيب  كما كرد يف قصة عمّب بن كىب الٍب أكردىا   الذم دخلى يف اإلسبلـً

 بعد غزكًة بدرو، لكن الوحي نزؿى على النيب  اإلماـ الطربم يف تارٱبو عندما أرادى قتلى النيب 
فقهوا موجهان أصحابو: ) ٗبا يف نيتو كقصًده أسلمى عمّب بن كىب فقاؿ  ٖبربًه، فلما أخربهي 

 .(ُ).( فى و، كأقرئوه كعلموه القرآأخاكم يف دينً 
ـى الباحثي بسؤاًؿ أفراًد العينًة عن عدًد الدكراًت العلمية الٍب حضركىا، فكانت   كقد قا

يتضح منها أفَّ النسبة األكرب من أفراًد الدراسة شاركوا يف ( ك ُْإجابتهم كما يف جدكؿ رقم )

                                                

 .ْْٕتاريخ الرسل كا٤بلوؾ، ابن جرير الطربم، ص  (ُ)



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٙٚ 

فردا ( َْ( دكراتو بتكرار )ّ-ُعدد من الدكراًت العلمية للمسلمْب ا١بدد ككانت بْب )
( دكرات فما ٓ%( شاركوا يف )َ.ّٖ( فردا بنسبة )َّ%(، يف حْب أفَّ ىناؾ )ٔ.َٓكبنسبة )

%( يَباكح عدد الدكرات الٍب شاركوا فيها ما ْ.ُُ( ًمٍن أفٍػرىاًد الدٍّراسىًة بًنسبًة )ٗفوؽ، كىناؾ )
.ٓ-ّبْب )  ( دكراتو

يظهر من خبل٥با مشاركةى أفراًد كبالنظًر إذل ا١بدكًؿ السابق تعتربي ىذه النتيجة مرضيةن، ك 
ـى اإلسبلـً  العينًة من ا٤بسلمْبى ا١بدًد يف الدكراًت العلمية الشرعية الٍب يتعلموف من خبل٥با أحكا

 كشرائع الديًن من صبلةو كصياـ كزكاةو كحج كباقي شرائع الدين.
فهناؾ دكراتو  كمثلي ىذه الدكراًت تقيميها ا٤براكزي اإلسبلمية يف إسبانيا للمسلمْب ا١بدد،

، كيتم فيها (ُ)، كىناؾ دركسه كلقاءات شهرية ٚبيىصَّصي للمسلمْب ا١بددً أسبوعيتكوف بشكلو 
 اإلجابةي عن تساؤالهًتم كبذًؿ ا١بهًد لتفقيههم يف ديًن اهلًل.

 
  

                                                

يقيم ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد دركس أسبوعية للمسلمْب ا١بدد يلقيها الشيخ حساـ خوجو إماـ جامع ا٤بركز،   (ُ)
وضوع ٧بدد يهم ا٤بسلمْب ا١بدد كيتم اإلتصاؿ ىاتفيان ُّم من قبل ا٤بركز كما يقيم ا٤بركز لقاءات شهرية يتم اختيار م

لتأكيد حضورىم كيدير ىذا اللقاء الدكتور سامي ا٤بشتاكم مسؤكؿ الشؤكف الثقافية كاإلعبلمية يف ا٤بركز، كقد شاىد 
 الباحث اإلعداد لبعض ىذه الدكرات عند زيارتو للمركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد.



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٙٛ 

تحليُل النتائِج المتعلقِة بمدى جهود المراكز اإلسالمية في التعريف باإلسالم في  -ٖ
 إسبانيا:

 (ٕٗرقم )جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 

 الدراسة حول مدى كفاية جهود المراكز اإلسالمية في التعريف باإلسالم في إسبانيا

 
 النسبة المئوية التكرارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٖ.ِٕ ِِ غير كافية جداً 

ِ.َْ ُ.ِٕ 

 ٕ.ّٔ ِٗ غير كافية
 ْ.ُُ ٗ ال أعلم
 ٓ.ُٔ ُّ كافية

 ٔ.ٕ ٔ كافية  جداً 
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

تعتربي ا٤براكزي اإلسبلمية من أفضًل الوسائًل الٍب يػيبىًلغي الدعاةي فيها الدعوةى إذل اهلًل من خبلًؿ 
احملاضراًت كا٣بطب، كيقصديىا مىٍن يرغبي يف معرفًة اإلسبلـ من اإلسباًف أك يرغب يف اإلجابة 

كبّبة من كجودىا إال على تساؤالتو لديو عن قضايا تتعلق باإلسبلـ، كال تكوف ىناؾ ٜبرةه كفائدة ه 
إذا بىذلٍت ىذه ا٤براكزي اإلسبلمية جهودا مكثفةن للدعوة إذل اإلسبلـً بكلٍّ ما لديها من كوادرو 

 بشريةو من الدعاًة كإمكانات مادية.  
كقد أحبَّ الباحثي التعرؼى على مدل كفايًة جهوًد ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا يف 

راء أفراًد العينًة من ا٤بسلمْب ا١بدد، فكانت إجابتيهم كما يف التعريف باإلسبلـ، كذلك كفق آ
أفَّ أفرادى الدراسة من ا٤بدعوين يركف أفَّ جهود ا٤براكز اإلسبلمية يف ( فقد تبْب  ِْجدكؿ رقم )



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٜٙ 

(، ِٕ.ُ( كبا٫براؼ معيارم )َْ.ِالتعريف باإلسبلـ يف إسبانيا غّب كافيةو ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
%( يركف أفَّ تلك ا١بهود غّب كافية، إضافة ٕ.ّٔ( من ا٤بدعوين بنسبة )ِٗ)حيث إفَّ ىناؾ 

ا غّب كافية جدان، يف حْب أفَّ ىناؾ ٖ.ِٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ِِإذل أفَّ ىناؾ ) %( يركف أهنَّ
( من ٗ%( يركف أفَّ تلك ا١بهود كافية، كما أفَّ ىناؾ )ٓ.ُٔ( من ا٤بدعوين بنسبة )ُّ)

%( ليس لديهم معرفة ٗبدل كفاية تلك ا١بهود، كيف األخّب فأفَّ ىناؾ ْ.ُُا٤بدعوين بنسبة )
 %( يركف أفَّ تلك ا١بهود كافية جدان.ٔ.ٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٔ)

كبالنظر إذل ا١بدكًؿ أعبله يتبْب أفَّ جهودى ا٤براكز اإلسبلمية يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً يف 
كافية، كىذه النتيجةي غّب مرضيةو، كيظهر من خبل٥با قصوره يف إٍسباٍنيا كفق آراء أفراد العينة غّب  

جهود ا٤براكز اإلسبلمية يف الدعوًة إذل اإلسبلـً من كجهة نظر أفراد العينة يف دعوة غّب ا٤بسلمْب 
من اإلسباف، كىذا يؤكد على كجوًب أف تضاعف ا٤براكزي اإلسبلمية من جهوًدىا كمناشطها 

من اإلسباف، كعلى الدعاًة أف يستحضركا يف دعوهتم عظيم األجر ا٤بوجهو إذل غّب ا٤بسلمْب 
ألفَّ يهدل  اهللً  فوالذم قاؿ فيو: ) ا٢باصل عند إسبلـً غّب ا٤بسلًم، كيتذكركا حديث النيب 

 (ُ).(عمالنٍّ  رً لك من ٞبي  رجل كاحد خّبه  بكى 
 

  

                                                

، ص ِِْٗإذل اإلسبلـ كالنبوة، رقم  ،  كتاب ا١بهاد كالسّب، باب دعاء النيب صحيح البخارم خرجو البخارم،أ (ُ)
ْ/ْٕ. 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٚٓ 

التعريف باإلسالم في  تحليُل النتائِج المتعلقِة بمدى كفاية جهود األفراد المسلمين في -ٗ
 إسبانيا:

 (ٖٗجدول رقم )
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أفراد 
 الدراسة حول مدى كفاية جهود األفراد من المسلمين في التعريف باإلسالم في إسبانيا

المتوسط  النسبة المئوية التكرارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٖ.ِٕ ِِ غير كافية جداً 

ِ.ُٗ ُ.ُٗ 

 ٔ.َٓ َْ غير كافية
 ُ.ٓ ْ ال أعلم
 ٔ.ٕ ٔ كافية

 ٗ.ٖ ٕ كافية  جداً 
 َ.ََُ ٕٗ اإلجمالي

إفَّ كلَّ مسلمو يعترب داعيةن إذل اهلل سبحانو كتعاذل، فهناؾ مىٍن يدعو بالكلمًة كا٣بطبًة كاحملاضرة، 
بتوزيًع الكتيباًت كا٤بطويات التعريفية باإلسبلـ، كىناؾ من يدعو بأخبلقو كىناؾ من يدعو 

كتعامًلو، كغّبي ا٤بسلم ٰبكم على دين اإلسبلـ من خبلًؿ تعاملو مع ىؤالء؛ لذلك  كاف حيسني 
-، قاؿ رسوؿ أنَّو قاؿ، عن أيب الدرداء،ا٣بلًق ًمٍن أثقل ما يكوف يف ميزاف العبد يـو القيامة، ف

-« :كمن أخبلًؽ ا٤بسلمْب كتعاملهم (ُ)«ا٣بلق يف ا٤بيزاف من حسنً  أثقلي  من شيءو  ما ،

                                                

، كصححو ِّٓ/ْ، ص ْٕٗٗأخرجو ابو داككد،سنن أيب داككد،  كتاب األدب، باب يف حسن ا٣بلق، حديث رقم  (ُ)
 .َٓٗ/ِ، ص َّٗٓاأللباين، صحيح ا١بامع، حديث رقم 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٚٔ 

أسلمٍت شعوبه دل يصلها اإلسبلـ عن طريق ا١بهاد، كإ٭با كصلها عن طريق التجاًر ا٤بسلمْب 
، كذلك مثل شعوًب جنوًب شرؽ آسيا. ثٍّلي اإلسبلـى، فأسلمت ىذه الشعوبي  كأخبلقهم الٍب ٛبي

حثي يف التعرًؼ على مدل كفايًة جهود األفراًد ا٤بسلمْب يف إسبانيا يف كقد رىًغبى البا
التعريًف باإلسبلـ، كذلك كفق آراء أفراًد العينًة من ا٤بسلمْبى ا١بدد فكانت إجابتهم كما يف 

أفَّ أفرادى الدراسة من ا٤بدعوين يركف أفَّ جهود األفراد من ا٤بسلمْب يف ( فقد تبْب ّْجدكؿ رقم )
(، ُٗ.ُ( كبا٫براؼ معيارم )ُٗ.ِباإلسبلـ يف إسبانيا غّب كافية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )التعريف 

حيث إفَّ ما يزيد على نصف أفراد الدراسة من ا٤بدعوين يركف أفَّ تلك ا١بهود غّب كافية بتكرار 
%( يركف ٖ.ِٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ِِ%(، إضافة إذل أفَّ ىناؾ )ٔ.َٓ( فرد كبنسبة )َْ)

%( يركف أفَّ تلك ا١بهود  ٗ.ٖ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٕا غّب كافية جدان، يف حْب أفَّ ىناؾ )أهنَّ 
%( يركف أفَّ تلك ا١بهود كافية، كيف ٔ.ٕ( من ا٤بدعوين بنسبة )ٔكافية جدان، كما أفَّ ىناؾ )

 %(ليس لديهم معرفة ٗبدل كفاية تلك ا١بهود.ُ.ٓ( من ا٤بدعوين بنسبة )ْاألخّب فأفَّ ىناؾ )
كبالنظر إذل ا١بدكؿ أعبله يتبْب أفَّ جهود األفراد ا٤بسلمْب يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسباٍنيا كفق 
آراء أفراد العينة غّب كافية، كىذه النتيجة غّب مرضية كيظهر من خبل٥با قصور يف جهود األفراد 

على  اد العينة، كعليو ٯببيف الدعوًة إذل اإلسبلـً لغّب ا٤بسلمْب من اإلسباف من كجهة نظر أفر 
األفراد من ا٤بسلمْب القياـ بواجبهم يف الدعوة إذل اهلل كالتعريف باإلسبلـ يف إسبانيا كال يعِب ىذا 

األفراد من ا٤بسلمْب يقوموا بتوزيع الكتيبات كا٤بطويات التعريفية باإلسبلـ أك  و يلـز أفَّ ٝبيعى أنَّ 
مىن دل يستطع الدعوة بشكل مباشر  ، لكنٍ تطبيقوشيء يصعب يقوموا بالدعوة ا٤بباشرة فهذا 

ا٤بسلمْب من  يدعوا غّبى  أف بالكلمة كاحملاضرة التعريفية باإلسبلـ كتوزيع الكتاب الدعوم، فعليو
 و يكوفي أخبلقً  فإنو ٕبسنً كحسن ا١بوار، كالصدؽ يف التعامل  كاالبتسامة اإلسباف بالكلمة الطيبةً 

 لدينو.  اعيةن د



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٕٚ 

 النتائِج المتعلقِة بالطرق التي تم من خاللها التعرف على اإلسالم:تحليُل  -٘
 (ٗٗجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
 أفراد الدراسة حول طرق التـََّعرُِّف إلى اإلْسالِم لدى المدعوين 

 الفقرات م

 درجة الموافقة

المتوسط
 

الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ّٓ.ُ ُْ.ّ ٓ.َِ ُٔ ِ.ُٗ ُٓ ٖ.ُِ َُ ِ.ُٗ ُٓ ِ.ِٖ ِِ ٧باسن اإلسبلـ ُ
 ٓ ْْ.ُ ُّ.ّ ِ.ُٓ ُِ ُ.ِٗ ِّ ّ.ٔ ٓ ٔ.ِٔ ُِ ٖ.ِِ ُٖ صديق مسلم ِ
 ّ ِٗ.ُ ُٓ.ّ ٗ.ُّ ُُ ٕ.ُٕ ُْ ُ.ِْ ُٗ ٖ.ِٕ ِِ ٓ.ُٔ ُّ مسلم قريب ّ
 ِ ْٔ.ُ ُٔ.ّ ّ.ِٓ َِ ِ.ُٓ ُِ ْ.ُُ ٗ ٗ.ُّ ُُ ِ.ّْ ِٕ اجتهاد ٕبثي ذايت ْ
 ٕ ْٗ.ُ َُ.ّ ّ.َِ ُٔ ّ.َِ ُٔ ٕ.ُِ َُ ٖ.ِِ ُٖ ُ.ِْ ُٗ قراءة كتاب ٓ
 ُ ُّ.ُ ِّ.ّ ْ.ُُ ٗ ٖ.ِِ ُٖ ٓ.ُٔ ُّ ْ.َّ ِْ َ.ُٗ ُٓ اإلعبلـ اإلسبلمي ٔ
 ٖ ُٕ.ُ ََ.ّ ٗ.ُّ ُُ ِ.ُٓ ُِ َ.ّٖ َّ ٖ.ِِ ُٖ ُ.َُ ٖ مواقع التواصل االجتماعي ٕ
 ٗ َِ.ُ ٗٗ.ِ ٗ.ُّ ُُ ٓ.ُِ ُٕ ّ.ِٓ َِ ْ.َّ ِْ ٗ.ٖ ٕ /مسلمو الزكاج ٗبسلم ٖ
 ٔ ٖٔ.ُ ُّ.ّ ْ.َّ ِْ ُ.َُ ٖ ٗ.ٖ ٕ ٕ.ُٕ ُْ ٗ.ِّ ِٔ ٠باع القرآف ٗ

 - ٕٔ.ٔ ٔٔ.ٖ المتوسط الحسابي العام

تعتربي معرفةي طرًؽ ككسائل التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً الٍب تؤثر يف ا٤بدعوينى ك٘بعلهم يقبلوف على 
اإلسبلـ مهمةه للدعوًة كللداعيًة، كذلك حٌب يتمَّ االستفادة من معرفة  ىذه الطرؽ يف دعوة غّب 

 ا٤بسلمْب من اإلسباف.
لذلك قاـ الباحثي بسؤاًؿ أفراًد العينًة من ا٤بسلمْبى ا١بدد من اإلسباف عن الطرؽ الٍب 

كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل تعرفوا على اإلسبلـ من خبل٥با، 
 اإلٍسبلـً يف إسبانيا، كذلك على النحو التارل:

ىٍرتىبًة األكذل بْب ( اإلعالُم اإلسالمي):( كىئرقم )رىةي بالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىقٍ 
بًا٤ب

رىاؼو ِّ.ّالفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٖٚ 

(، كىذا ٩با يزيد يف ا٤بسؤكلية على الدعاة يف االىتماـ با٤بادًة الدعوية الٍب تعرض ُّ.ًُمٍعيارًم)
خبلؿ القنواًت اإلعبلمية من تلفاز كإذاعة كمواقع اإلنَبنت كشبكات التواصًل؛ لكي تكوفي  من

 مؤثرة يف ا٤بدعوين كتعرفهم على اإلسبلـ ك٧باسنو.

ىٍرتىبًة  االجتهاُد البحثي الذاتي():( كىيْرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
جاءت بًا٤ب

( ُٔ.ّؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )الثانية بْب الفقرات ا٣باصة بطر 
رىاؼو ًمٍعيارًم) ىي عن أم معلومة كقتنا ا٢باضر أصبحت كسيلة البحث  كٗبا أنَّو يف(،ْٔ.ُكا٫بًٍ
 دمواقع دعوية ٙبتوم على كل ما ٰبتاجو الفرد اإلسباين عن بناءى  لذلك من ا٤بهمً  شبكة االنَبنت؛

، كذلك بتوفّب الكتب الدعوية كمقاطع الفيديو الٍب تشرح اإلسبلـ  رغبتو يف التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً
 .كشيقو  مبسطو  بأسلوبو 

ىٍرتىبًة الثالثة بْب القريُب المسلُم( ):( كىيّرقم )كبالنظًر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب

رىاؼو ُٓ.ّاإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) الفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل ( كا٫بًٍ
 وجوب االىتماـ بدعوةً أٮبية تنبيو الدعاة للمسلمْب ا١بدد بكيف ىذا داللة على (، ِٗ.ًُمٍعيارًم)

 كتبيْب ٧باسنو كفضائلو. على اإلسبلـً  هم على التعرؼً األقارب كتذكّبىم كحثٍّ 
ىٍرتىبًة الرابعة  جاءت محاسُن اإلسالِم()( كىي:ُرقم ) فقرةى كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ ال

بًا٤ب
رىاؼو ُْ.ّبْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

كيف ٦بموع إجابات أفراد العينة التأكيد على أفَّ ٧باسن دين اإلسبلـ ىي من (، ّٓ.ًُمٍعيارًم)
األسباب الٍب جعلتهم يتعرفوف على اإلسبلـ، فهذا الدين العظيم ىو الدين الذم ارتضاه اهلل 
لعباده فاشتمل على كل احملاسن كدعا إليها كنبذ كل الرذائل كحذر منها، لذا ينبغي على الدعاة 

باف يف إسبانيا ا٢برص على عرض ٧باسن اإلسبلـ يف الندكات كا٤بؤٛبرات الٍب تقاـ كٰبضرىا اإلس
 حٌب ٯبذبوىم إذل ىذا الدين.

ىٍرتىبًة ا٣بامسة بْب صديُق مسلٌم( )( كىي:ِرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب
رىاؼو ُّ.ّالفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

عينة من خبلؿ إجابتهم السابقة على أفَّ )الصديقى ا٤بسلمى( ىو كيؤكد أفراد ال(، ْْ.ًُمٍعيارًم)



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٚٗ 

إحدل الطرًؽ يف تعرفهم على اإلسبلـ، كىذا يضعي كاجب على ا٤بسلمْب يف إسبانيا يف أف 
يف ٧بيط العمل أك يف ا٢بي الذم  كانوايكونىوا قدكة حسنة يف تعاملهم مع غّب ا٤بسلمْب سواء  

دكا يف التعريًف باإلسبلـ عند زمبلئًهم كأصدقائًهم كجّباهنم ، كأف ٯبتهجّباهنمفيو مع  يسكنوف
 من اإلسباًف.

ىٍرتىبًة السادسة بْب  سماُع القرآِن()( كىي:ٗرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم ( كا٫بًٍ ُّ.ّالفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
كيؤكد أفرادي العينًة من خبلؿ إجابتهم السابقة على أفَّ ٠باعى القرآف الكرًن ىو من   (،ٖٔ.ُ)

طرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا، كلقد كاف القرآف الكرًن يأخذ ٗبجامع القلوب عند ٠باعو 
لكنو ذك كقع يف النفوس كلو تأثّب يف  حٌب كلو كاف من يسمعو غّب مسلم كال يفهم اللغة العربية،

 مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱٱٱٹٱٹالقلوب كتتفاعل معو، 
عليو دل  و حجةه ٠باعى  فلوال أفَّ قاؿ اإلماـ السيوطي يف تفسّبه: ) ،(ُ) َّ جغ مع  جع

 (ِ)(.يقف أمره على ٠باعو كال يكوف حجة إال كىو معجزة

ىٍرتىبًة السابعة بْب  (قراءُة كتابٍ ) :( كىيٓرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب
رىاؼو َُ.ّالفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

كيف ٦بموع إجابات أفراد العينة التأكيد على أفَّ )قراءة الكتاب( ىي من (، ْٗ.ًُمٍعيارًم)
ف على اإلسبلـ، لذا ينبغي على القائمْب بالدعوة االجتهاد يف توزيع األسباب الٍب جعلتهم يتعرفو 

 الكتًب التعريفيًة باإلسبلـً على ا٤بدعوين من اإلسباف.
جاءت  (االجتماعي التواصلِ  مواقعُ )( كىي:ٕرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 

ىٍرتىبًة الثامنة بْب الفقرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
( َ.ّبًا٤ب

                                                

 ُٕٖ، ص ٔسورة التوبة، آية   (ُ)
احملقق: ٧بمد أبو  عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، ف،اإلتقاف يف علـو القرآ اإلتقاف يف علـو القرآف،  (ِ)

 .ـُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة: ، الناشر: ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ،الفضل إبراىيم



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
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رىاؼو ًمٍعيارًم) كيف ٦بموع إجابات أفراد العينة التأكيد على أفَّ )مواقع التواصل (، ُٕ.ُكا٫بًٍ
على اإلسبلـ كيف ىذا داللة على  االجتماعي( من الطرؽ الٍب جعلتهم يتعرفوف من خبل٥با

كجوب االىتماـ ٗبضموف حسابات الدعاة يف مواقع التواصل االجتماعي كأٍف يتم فيها عرض 
 ا٤بادة الدعوية بشكل كاضح كبسيط. 

ىٍرتىبًة ( الزواُج بمسلٍم/ مسلمةٍ )( كىي:ٖرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب

( ٗٗ.ِرات ا٣باصة بطرؽ التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )التاسعة بْب الفق
رىاؼو ًمٍعيارًم) (، كىذا مؤشره جيده أٍف يأيت ىذا العامل من عوامل استجابتهم لئلسبلـ َِ.ُكا٫بًٍ

ـ يف آخر القائمة؛ ألنو إذا كاف الدخوؿي يف اإلسبلـً لغرض الزكاج بدكف اقتناع بدين اإلسبل
كمن كأركانو كشرائعو فإنَّو يكوفي مرتبط ُّذا الزكاج، فإذا ما فشل فقد يتخلى عن دين اإلسبلـ، 

ا٤بعلـو أنَّو ال يتم زكاج اإلسباين ٗبسلمة إال بعد أٍف ييسلمى، كقد ٰبدث أٍف يكوفى إسبلميو صوريان 
يقة اإلسبلـ إال بعد أف بغرًض الزكاج، لكن ا٤براكزه اإلسبلمية يف إسبانيا حريصة أف ال تعطي كث

أشهر يتم تعليميو فيها شعائرى اإلسبلـ كأركانو، كقد ٰبسن إسبلـي بعًض  ّٯبتاز ا٤بتقدـ دكرة ٤بدة 
 مىن يتقدـ كيسلم كتكوف نيتو فقط الزكاج. 

 

  



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٚٙ 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بعدد من الصور الذىنية عن اإلسالم لدى المسلمين الجدد:  -ٙ
 (٘ٗجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
ْىِنيَِّة لإلْسالِم لدى المدعوين   أفراد الدراسة حول  الصّْوِر الذّْ

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 

 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ٕٓ.ُ ٓٗ.ِ ٕ.ّٔ ِٗ ُ.َُ ٖ ٔ.ٕ ٔ ٕ.ُِ َُ ٗ.ِّ ِٔ اإلسبلـ دين التسامح ُ

دين خاص  اإلسبلـ ِ
 بالعرب

ِٔ ِّ.ٗ ُْ ُٕ.ٕ ٗ ُُ.ْ ٖ َُ.ُ ِِ ِٕ.ٖ ّ.ُٖ ُ.ٔٓ ُ 

 ّ ٕٖ.ُ ُْ.ّ ٓ.َْ ِّ َ.َ َ ٗ.ٖ ٕ ّ.ٔ ٓ ّ.ْْ ّٓ اإلسبلـ دين اإلرىاب ّ

ْ 
اإلسبلـ دين ٰبتقر 

 ا٤برأة
ِّ َْ.ٓ ٗ ُُ.ْ ٔ ٕ.ٔ ِ ِ.ٓ َّ ّٖ.َ ّ.ُْ ُ.ِٖ ِ 

 - ٜٙ.ٓ ٓٔ.ٖ المتوسط الحسابي العام

يتكوفي لدل اإلنساًف انطباعه كفكرة عن أمٍّ شيءو من خبلؿ ما يشاىده بعينو سواء كاف مرئيان أك 
تتكوفي لديو صورة ذىنية، كقد تكوف صحيحة مقركءا أك ما يكوف مسموعان من اآلخرين، فعندىا 

 كقد تكوف مغلوطة كخاطئة.
كقد حًرصى الباًحثي على معرفة الصورًة الذىنيًة عًن اإلسبلـً الٍب كانت لدل ا٤بسلمْب 
ا١بدد اإلسباف، كذلك حٌب يستفيد من معرفتها القائموف بالدعوة يف إسبانيا فيسعوف إذل تغيّب 

ر الصورًة الذىنيًة السلبية لدل اَّتمع اإلسباين، كالباحث سيقـو بتحليل لكل صورة كفق ما يظه
ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل من ا١بدكؿ السابق،  كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل  الصٍّوًر الذٍّ

 ا٤بدعوين يف إسبانيا، كذلك على النحو التارل:



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٖٚٚ 

جاءت (بالعربِ  خاصٌ  دينٌ  اإلسالمُ ): ( كىيِرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
ىٍرتىبًة األكذل بْب 

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو بًا٤ب الفقرات ا٣باصة ب الصٍّوًر الذٍّ
رىاؼو ًمٍعيارًم)ُٖ.ًّحسىايبٌ ) السابقة على  إجاباهتمكيؤكد أفراد العينة من خبلًؿ   (،ٓٔ.ُ( كا٫بًٍ

ْب من اإلسباف أفَّ الصورًة الذىنيًة )اإلسبلـ دين خاص بالعرب( من الصور الٍب لدل غّب ا٤بسلم
عن دين اإلسبلـ، كىذا يضع مسؤكلية على الدعاة يف إسبانيا بتوضيح ىذه الصورة لئلسباف عند 
دعوهتم، كالتأكيد على أفَّ دينى اإلسبلـ ىو دينه لكلٍّ البشرية، كعاـ ١بميع األعراًؽ كيدخل فيو 

 ه.من كل ا١بنسياًت كالدكؿ؛ ألنَّو الديني الذم ارتضاه اهلل ١بميع عباد
ىٍرتىبًة  (المرأةَ  يحتقرُ  دينٌ  اإلسالمُ )( كىي:ْرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 

بًا٤ب
ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  الثانية بْب الفقرات ا٣باصة ب الصٍّوًر الذٍّ

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُْ.ّ) راد العينة من خبلؿ إجابتهم السابقة على أفَّ ىذه كيؤكد أف (،ِٖ.ُ( كا٫بًٍ
كبّبة من غّب ا٤بسلمْب يف إسبانيا،  الصورًة الذىنيًة:)اإلسبلـ دين ٰبتقر ا٤برأة( موجودة لدل نسبة و
كالبد من تغيًّب ىذه الصورًة الذىنيًة الٍب لدل اإلسباف عن طريق طىرؽ الدعاة ٥بذا ا٤بوضوع 

اإلسبلـي ا٤برأة، سواء كانت أما أك أختان أك ابنةن أك زكجة ، كمن كعليهم أف يوضحوا كيف أكـر 
ا٤بهم استغبلؿ ا٤بناسبات يف إسبانيا الٍب تتعلق با٤برأة مثل يـو ا٤برأة العا٤بي كأف تقـو ا٤براكزي 

 (ُ)اإلسبلمية با٤بشاركًة يف مثل ىذه ا٤بناسبة بندكات يتم فيها توضيح حقوؽ ا٤برأة يف اإلسبلـ.

ىٍرتىبًة  (اإلسالُم ديُن اإلرىابِ ):( كىيّرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
جاءت بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  الثالثة بْب الفقرات ا٣باصة بالصٍّوًر الذٍّ
رىاؼو ًمٍعيارًم)ُْ.ّ) راد العينة التأكيد على أفَّ ىذه الصورًة كيف ٦بموع إجاباًت أف (،ٕٖ.ُ( كا٫بًٍ

من الصور ا٤بوجودة لدل أذىاف غّب ا٤بسلمْب يف إسبانيا، كيف )اإلسالم دين اإلرىاب( الذىنيًة 
ىذا داللة على تأثّب اإلعبلـ الغريب بشكلو كبّب على اإلسباف يف تصوير أفَّ اإلسبلـ دين 

                                                

ـ ندكة تتحدث عن حقوؽ يف ا٤برأة  َُِٕ/ّ/ٖريد يف يـو ا٤برأة العا٤بي يف تاريخ أقاـ ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مد  (ُ)
يف اإلسبلـ ألقاىا الدكتور / سامي ا٤بشتاكم، كقد كجهت الدعوة للصحف ككسائل اإلعبلـ اإلسبانية لتغطيتها، ككاف 

 ٥با أثر جيد على ا٢باضرين.



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بالمسلميَن الجدِد في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
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كبّب من ا٤براكز اإلسبلمية كمن الدعاة يف جهد  إذل اإلرىاب كالقتل كالدماء، كىذا ٰبتاج 
 تصحيح ىذه الصورة كإظهار اإلسبلـ ٥بم بصورتًو ا٢بقيقة، كأنو ديني الرٞبًة كالعدؿ كالتسامح.

ىٍرتىبًة ( اإلسالُم ديُن التسامحِ )( كىي:ُرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  
جاءت بًا٤ب

ٍىًنيًَّة لئلٍسبلـً لدل ا٤بدعوين يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ الرابعة بْب الفقرات ا٣باصة ب الصٍّ  وًر الذٍّ
رىاؼو ًمٍعيارًم )ٓٗ.ِ) ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ حيادية بْب ا٤بوافقة كالرفض بشأف ٕٓ.ُ( كا٫بًٍ (، كىىىذى

الٍب ىذه الصورة، كلذلك البد من أٍف يقوـى الدعاة بتوضيح ىذه الصورة يف الندكات كا٤بؤٛبرات 
تقاـ يف ا١بامعات اإلسبانية أك ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية كالتأكيد فيها على أفَّ اإلسبلـ دين 

 التسامح كالعفو كالصفح.

 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعوين في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِلُث: 
ٖٜٚ 

 الَمْطَلُب الثَّاِلُث:
 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعوين في إسبانيا:

 (ٙٗجدول رقم )
 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 

 أفراد الدراسة حول أصناف المدعوين إلى اإلسالم 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ِ ُٖ.َ ْٗ.ْ ٕ.َ ُ ٓ.ّ ٓ ٗ.ْ ٕ ٓ.ِٕ ّٗ ْ.ّٔ َٗ عامة الناس ُ
 ٓ َٖ.َ َِ.ْ ُ.ِ ّ ُ.ِ ّ َ.ُِ ُٕ ِ.ٗٓ ْٖ ٔ.ِْ ّٓ التجار ِ
 ُ ٔٔ.َ ّٓ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ٖ.ِ ْ ِ.ّٓ َٓ ٗ.ٗٓ ٖٓ الشباب ا٤بسلمْب ّ
 ْ ٖٗ.َ ُٔ.ْ ْ.ُ ِ ٓ.ٖ ُِ َ.ٕ َُ ٕ.ّٖ ٓٓ ْ.ْْ ّٔ الفتيات ا٤بسلمات ْ
 ٔ َُ.ُ َٕ.ّ ٖ.ِ ْ ٓ.ُٓ ِِ ِ.ُٔ ِّ ُ.َْ ٕٓ ْ.ِٓ ّٔ الشباب غّب ا٤بسلمْب ٓ
 ٕ ُّ.ُ َٔ.ّ ِ.ْ ٔ ِ.ُٔ ِّ ٔ.ُٕ ِٓ ْ.ّٗ ٔٓ ٓ.ِِ ِّ الفتيات غّب ا٤بسلمات ٔ
 ّ ٖٓ.َ ّْ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ٔ.ٓ ٖ ّ.ّٕ ّٓ ْ.ُٓ ّٕ كبار السن ا٤بسلمْب ٕ
 ٖ َِ.ُ ُٓ.ّ ٗ.ٗ ُْ ٓ.ِِ ِّ ِ.ِّ ّّ َ.ُّ ْْ ْ.ُّ ُٗ كبار السن غّب ا٤بسلمْب ٖ

 - ٚ٘.ٓ ٓٓ.ٗ المتوسط الحسابي العام

 
ا٤بدعوكف ىم من أىم أركاًف الدعوة، فهم ا٤بتلقوفى ٥با كىم ا٥بدؼ الرئيس الذم من أجلو 
يتم اختيار ا٤بوضوعات ا٤بناسبة كاالىتماـ باألساليب كالوسائل الٍب توصل الدعوة إليهم، ك٤با كاف 

لم ككبار ا٤بدعوكف أصنافا عديدة يف إسبانيا فهناؾ ا٤بسلمي كىناؾ غّب ا٤بسلًم كىناؾ الشباب ا٤بس
السن ا٤بسلمْب، كما أفَّ ىناؾ أيضا الشباب غّب ا٤بسلم ككبار السن غّب ا٤بسلمْب، كلكل صنف 

التعرؼ على دراستو  يفما يناسبو من ا٤بوضوعات كالوسائل كا٤بناشط الدعوية؛ لذا رغب الباحث 
كالفقرات ين، ، كيتبْب يف نتائج ا١بدكؿ أعبله ترتيب أصناؼ ا٤بدعو أصناًؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعوين في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِلُث: 
ٖٛٓ 

اإلسبلـ يف إسبانيا، كذلك على النحو أصناؼى ا٤بدعوين إذل التالية تناقش بنوعو من التفصيًل 
 التارل:

ىٍرتىبًة األكذل ( المسلمينَ  الشبابُ )( كىي:ّالفقرة رقم ) يتبْب من ا١بدكؿ السابق أف  
جاءت بًا٤ب

( ّٓ.ْإسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف 
رىاؼو ًمٍعيارًم) كمن خبلًؿ ٦بموع إجابات الدراسة ا٤بيدانية يتضح حضور الشباًب  (،ٔٔ.َكا٫بًٍ

ا٤بسلمْب يف ميادين الدعوة ا٤بختلفة يف إسبانيا، ٩با يضع على عاتًق الدعاة كا٣بطباء كاألئمة 
شأهتم على االلتزاـ باإلسبلـ كبذؿ ا١بهود ٤بنع مسؤكلية كبّبة يف إعداد ا٤بناشط الٍب تعُب بتن
 ذكباهنم يف اَّتمع اإلسباين كا٫برافهم عن الدين.

ىٍرتىبًة الثانية بْب  (عامة الناس)( كىي ُرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب

رىاؼو ْٗ.ًْحسىايبٌ )الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو  ( كا٫بًٍ
كتعكس بيانات الدراسة أف عامة الناس من أصناؼ ا٤بدعوين ا٢باضرين بكثرة  (،ُٖ.ًَمٍعيارًم)

يف ميادين الدعوة،  كىذه النتيجة الكبّبة تؤكد على أنَّو البد أف يكوف ا٣بطاب الدعوم كا٤بادة 
ٰبتاجو من برامج دعوية كدركس العلمية الٍب يقدمها الدعاة تراعي ىذا الصنف كتليب ما 

 ك٧باضرات.

ىٍرتىبًة  (المسلمينَ  السنِ  كبارُ ) :( كىيٕرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
جاءت بًا٤ب

( ّْ.ْالثالثة بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم) كتعكس نتائج الدراسة ا٤بيدانية أف ىناؾ نسبةه كبّبة من كبار السن  (،ٖٓ.َكا٫بًٍ

ا٤بسلمْب يف إسبانيا كفيهم أميوف غّب متعلمْب، ككبار السن ٰبتاجوف إذل جهود خاصة من 
الدعاة لتعلميهم ما يتيسر من القرآف كالتجويد ككذلك أحكاـ الوضوء كالصبلة مع إقامة الدركًس 

 يف الفقو كالعقيدًة.
 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعوين في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِلُث: 
ٖٛٔ 

ىٍرتىبًة الرابعة بْب  (الفتياُت المسلماتُ ):( كىيْرقم )النظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي كب
بًا٤ب

رىاؼو ُٔ.ْالفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ
ا٤بسلمات يف  بّب من الفتياتعدد ككتعكس بياناتي الدراسة ا٤بيدانية كجود  (،ٖٗ.ًَمٍعيارًم)

كاقع الدعوة يف إسبانيا كىو ما ينبغي معو أف يتمَّ تأىيل داعيات متخصصاتو لدعوًة الفتيات 
ا٤بسلمات، كما أفَّ على الدعاة ٚبصيص الربامج الدعوية الٍب تناسب الفتيات ا٤بسلمات 

 كتوجيههن للقياـ بأكامًر الشَّرًع كا٢برص على االبتعاد عن نواىيًو. 
ىٍرتىبًة ا٣بامسة بْب التجاُر( )( كىي:ِرقم )ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى كيتبْب من  

جاءت بًا٤ب
رىاؼو َِ.ْالفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كا٫بًٍ

لدعوة يف كيتضح من نتائًج الدراسة ا٤بيدانية كجود التجار من ضمن ا٤بتلقْب ل (،َٖ.ًَمٍعيارًم)
إسبانيا، كىذا ٰبتاج معو لتخصيص ما يناسبهم من مادة دعوية كحثهم على مساندة الدعوة 

 كدعمها فيما ٙبتاجو، حيث إفَّ قلةى ا٤بوارد ا٤بادية من أكرب ا٤بعوقات الٍب تعيق الدعوة يف إسبانيا.
ىٍرتىبًة  (لمسلمينَ الشباُب غيُر ا):( كىيٓرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 

بًا٤ب
السادسة بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ 

رىاؼو ًمٍعيارًم)َٕ.ّ) كمن خبلؿ ٦بموع إجابات الدراسة ا٤بيدانية يظهر كجود   (،َُ.ُ( كا٫بًٍ
يشكلوف الغالبية من أصناؼ  الشباب غّب ا٤بسلمْب من ضمن أصناؼ ا٤بدعوين، كالشكَّ بأهنم

ا٤بدعوين يف إسبانيا ؛ نظران لكوف سكاف إسبانيا ىم من النصارل، كىذا يضع مسؤكلية كبّبة على 
الدعاة لدعوة ىؤالء الشباب إذل اإلسبلـ كإنقاذىم من الكفر، كمن أكثر الفرص الٍب ينبغي 

تي اإلسبانية للمراكز اإلسبلمية من للدعاة استغبل٥با ىي الزيارات الٍب تقـو ُّا ا٤بدارسي كالكليا
ضمن النشاط ا٤بدرسي لديهم فهذه فرصة لعرض اإلسبلـ عليهم بأسلوب مبسط كإظهار ٧باسن 

 ىذا الدين، كإىداءىم الكتًب ا٤بناسبة لتعريفهم باإلسبلـ.

رٍ  (الفتياُت غيُر المسلماتِ )( كىي:ٔرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
ى
تىبًة جاءت بًا٤ب

( َٔ.ّالسابعة بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعياًرم ) كمن نتيجة الدراسة ا٤بيدانية يظهر أفَّ الفتياًت غّب ا٤بسلماًت من   (،ُّ.ُكا٫بًٍ



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعوين في إسبانيا الَمْطَلُب الثَّاِلُث: 
ٖٕٛ 

اإلسبلـ كا٥بيئات الدعوية أف  أصناؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا، كىو ما يستوجبي معو على ا٤براكزً 
تقوـى بتأىيل داعيات متخصصات لدعوة الفتيات غّب ا٤بسلمات، كلطبيعًة ا٤برأة فإهنا غالبان تتأثر 
بالدعوًة إذل اإلسبلـً إذا ما عيرضٍت ٥با بشكل جيدو أكثر من الرجل، كتكوف نسبة النساء 

ذلك اإلحصائيات لبعض ا٤براكز  الداخبلت يف اإلسبلـ غالبان أكثر من الرجاؿ كما تدؿ على
 (ُ)اإلسبلمية يف إسبانيا.

ىٍرتىبًة كباُر السِّْن غير المسلميَن( ):( كىيٖرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  
بًا٤ب

( ُٓ.ّالثامنة بْب الفقرات ا٣باصة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل اإلسبلـً يف إسبانيا ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم ) كيتبْب من الدراسة ا٤بيدانية كجود كبار السن غّب مسلمْب من ضمن   (،َِ.ُكا٫بًٍ

أصناؼ ا٤بدعوين، كمن ا٤بعلوـً أفَّ طبيعيةى اَّتمع األكريب تفككي األسرة لديهم، فيكوف الوالداًف 
الدعاة مع كبار السن كحيداف عند كرًب سنهما، كينتظراف العطفى كالتعامل باللْب، كعندما يتعامل 

بأخبلًؽ اإلسبلـ عند دعوهتم فهذه تؤثر فيهم، كما أفَّ ىناؾ برامج لبعض دكر ا٤بسنْب كالعجزة 
، فينبغي على الدعاًة استغبلؿ (ِ)تقـو فيها ىذه الدكر بزيارة بعض ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا

 مثل ىذه الفرصة لدعوهتم كإعطائهم الكتب الدعوية النافعة.

                                                

عند زيارتو ا٤بركز يف  اإلسبلمي يف مدريد الشيخ / حساـ خوجوحصل الباحث من إماـ مسجد ا٤بركز الثقايف  (ُ)
ـ كالذين أعلنوا إسبلمهم لدل َُِٔـ على إحصائية بعدد ا٤بسلمْب ا١بدد لعاـ َُِٕ/ُ/ ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِْ

 امرأة. ٔٓفيما بلغ عدد النساء  ْٖايف اإلسبلمي يف مدريد كبلغ عدد الرجاؿ قا٤بركز الث
يف اإلسبلمي ٗبدريد يف ر / سعود الغدياف يف مقابلة أجراىا الباحث معو  عند زيارتو ا٤بركز الثقاكما أفاد بذلك الدكتو  (ِ)

 ـ.َُِٕ/ُ/ ِْ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ



 بموضوعات الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانياَتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة  الَمْطَلُب الرَّاِبُع: 
ٖٖٛ 

 الَمْطَلُب الرَّاِبُع:
 إسبانيا:َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بموضوعات الدعوِة إلى اإلسالِم في 

 (ٚٗجدول رقم )
 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 

 أفراد الدراسة حول الموضوعات التي يتناولها الدعاة إلى اإلسالم في إسبانيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ ْٔ.َ ٖٓ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ِ.ْ ٔ ٗ.ِٖ ُْ ٓ.ٓٔ ّٗ العقيدة الصحيحة ُ
 ْ ٕٔ.َ ٓٓ.ْ َ.َ َ ٖ.ِ ْ ْ.ُ ِ ٖ.ّّ ْٖ َ.ِٔ ٖٖ أحكاـ العبادات ِ
 ٔ ٖٖ.َ ِٓ.ْ َ.َ َ َ.ٕ َُ ٕ.ٕ ُُ َ.ّٖ ْٓ ِ.ْٕ ٕٔ أحكاـ ا٤بعامبلت ّ
 ُ ّْ.َ ٕٗ.ْ َ.َ َ َ.َ َ ٕ.َ ُ ٕ.ُٗ ِٖ ٔ.ٕٗ ُُّ ا٢بث على األخبلؽ الفاضلة ْ
 ِ ٔٔ.َ ٔٔ.ْ ْ.ُ ِ َ.َ َ ُ.ِ ّ ٗ.ِّ ّْ ٓ.ِٕ َُّ تزكية النفس كالتعلق باهلل ٓ
 ٕ ٕٗ.َ ُٓ.ْ َ.َ َ ّ.ُُ ُٔ َ.ٕ َُ ّ.ّٕ ّٓ ْ.ْْ ّٔ دعوة غّب ا٤بسلمْب ٔ
 ٓ ٕٔ.َ ْٓ.ْ َ.َ َ ِ.ْ ٔ ٓ.ّ ٓ ُ.ِٔ ّٕ ِ.ٔٔ ْٗ اإلسبلـبياف ٠باحة دين  ٕ

 - ٗٗ.ٓ ٓ٘.ٗ المتوسط الحسابي العام

موضوعاتي الدعوًة إذل اإلسبلـً متنوعةه ك٨بتلفة فهناؾ موضوعات تتعلق بالعقيدة، كىناؾ 
موضوعاته تتحدث عن أحكاـ الشريعة من صبلةو كصياـ كحج كزكاة، كىناؾ موضوعاتي تتكلم 

األخبلؽ كتزكيًة النفس كالرغبة فيما عند اهلل سبحانو كتعاذل، كالداعية الناجحي ىو مىٍن ٱبتار عن 
ا٤بوضوع الذم يناسب ا٤بدعوين، كقد قاـ الباحثي بذكر عدد من ا٤بوضوعات على الدعاة ٤بعرفة 

مع  مدل اختيار الدعاة ٥بذه ا٤بوضوعات، كا١بدكؿ أعبله يبْب ا٤بتوسط ا٢بسايب كفق إجاباهتم
كيف الفقرات التالية نناقش بنوع من التفصيل ا٤بوضوعات الٍب  ترتيب ا٤بوضوعات حسب أٮبيًتها،

 يتناك٥با الدعاة إذل اهلل يف إسبانيا، كذلك على النحو التارل:
ىٍرتىبًة  (الفاضلةِ  على األخالقِ  الحثُّ )( كىي:ْرقم )بالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٗ.ْاألكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) تعكسي بيانات الدراسة ا٤بيدانية (، ك ّْ.َ( كا٫بًٍ
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طىرؽ الدعاة كاألئمة كا٣بطباء ٤بوضوع ا٢بث على األخبلؽ الفاضلة، كقد أتى ىذا ا٤بوضوع يف 
فيو يف مناسبات ا٤برتبة األكذل من موضوعات الدعوة يف إسبانيا ألنو يكوف ا٤بقاـ مناسبان للتحدث 

ـه مناسب للتحدث فيها عن األخبلؽ الفاضلة، مثل  متعددةو منها: خطبة ا١بمعة فهي مقا
  التحلي ٖبلق الصدًؽ كااللتزاـ ٕبسن ا٣بلق، كبعضي الدعاة ٱبصص درسان أسبوعيان لسّبة النيب 

اؾ دكراته ، كما تقاـ ىنمثل: كتاب الرحيق ا٤بختـو كيدعو للحث على التخلق بأخبلؽ النيب 
لؤلئمة كا٣بطباء يف كيفية التعامل مع غّب ا٤بسلمْب؛ كذلك لدعوهتم إذل اإلسبلـ ككذلك دكرات 

 (ُ)للتعامل مع ا٤بسلًم ا١بديًد.
ىٍرتىبًة  (باهللِ  والتعلقِ  النفسِ  تزكيةُ ):( كىيٓرقم ) كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 

جاءت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم)ٔٔ.ْالثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ظهرى من ٦بموع إجابات أفراد العينة (،  ٔٔ.َ( كا٫بًٍ

التطرؽ ٤بوضوع تزكية النفس كالتعلق باهلل كخاصةن يف ظل طغياًف ا٤بادة كتعلق النفوس بالدنيا؛ 
ذه الدنيا الزائلة، كخاصةن مع انبهار كثّب من إذل من يذكرىم باهلل كحقيقة ى ا٤بدعوكفلذلك ٰبتاج 

 ا٤بسلمْب با٢بضارة الغربية الزائفة، كنسياهنم دينهم كبيعدىم عن اهلل سبحانو كتعاذل.
 

ىٍرتىبًة الثالثة  (العقيدُة الصحيحةُ ):( كىيُرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
بًا٤ب

فيتبْبي من نتائج الدراسة ا٤بيدانية اىتماـ (،  ْٔ.َرىاؼو ًمٍعيارًم )( كا٫بًٍ ٖٓ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
الدعاة ٔبانب تعليم العقيدة للمدعوين، كقد كجدى الباحثي خبلؿى زيارتو لبعض ا٤براكز اإلسبلمية 

، كىناؾ بعضي ا٤براكز اإلسبلمية الٍب تدرٍّسي بعضى (ِ)يف إسبانيا دركسان أسبوعيةن يف العقيدة 

                                                

أقاـ اٙباد األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا دكرات منها دكرة بعنواف )مهارات التواصل مع الناس( كدكرة بعنواف )التعامل مع  (ُ)
الدكتور عبلء سعيد رئيس اٙباد األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا أثناء مقابلة أجراىا معو  ا٤بهتدم ا١بديد( ذكر ذلك

 ـ.َُِٕ/ُ/ ِٖ-ىػُّْٖ/ْ/َّيف مدينة لوقركنيو يف  الباحث يف مقر االٙباد
الٍب )األقواؿ كاألفعاؿ الشركية  يوجد ىناؾ درس أسبوعي يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد للشيخ / حساـ خوجو  (ِ)

يقـو ُّا الناس بغّب علم( إماـ كخطيب مسجد ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد، أفاد الباحث ُّا الشيخ / حساـ 
 .ـَُِٕ/ُ/ ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِْركز يف خوجو عند زيارتو ا٤ب
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العقيدة مثل: كتاب التوحيد ككتاب األصوؿ الثبلثة، كما أفَّ ىناؾ دركس للمسلمْب  الكتب يف
 ا١بدًد يف العقيدًة لتعليمهم أركافى اإلسبلـ كاإلٲباًف .

ىٍرتىبًة الرابعة  (أحكام العبادات)( كىيى: ِالفقرة رقم )  كيتبْب من ا١بدكًؿ السابق أف
جاءت بًا٤ب

يتضح اىتماـ الدعاة ٔبانب تعليم أحكاـ (، ٕٔ.َرىاؼو ًمٍعيارًم)( كا٫بًٍ ٓٓ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
تعلميهم أحكاـ العبادات من صبلة كصياـ كحج  ا٤بدعوكفالعبادات  كىذا من أكثر ما ٰبتاجو 

كغّبىا من العبادات، كقد حضر الباحث بعض الدركس الفقهية مثل درس فقهي يف مدكنة 
ا٤بتعلقة بأحكاـ الصياـ كالٍب تكوف يف رمضاف ككذلك ، كىناؾ بعض الدركس (ُ)اإلماـ مالك 

 ا٤بتعلقة بإحكاـ ا٢بج كالٍب تكوف للراغبْب يف ا٢بج.
: ٕرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة  (بيان سماحة دين اإلسالم)( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٓ.ْا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ٲبكن االستنباط من نتائج (، ٕٔ.َ( كا٫بًٍ

الدراسة ا٤بيدانية أف الدعاة كا٣بطباء كاألئمة ٰبرصوف على تناكؿ موضوع بياف ٠باحة دين 
اإلسبلـ كتكوف الفرصة مناسبة ٥بذا ا٤بوضوع عندما توجو الدعوة لغّب ا٤بسلمْب ككذلك يف 

اإلسبانية كيكوف ٧بور موضوع  الندكات الٍب توجهها بعض ا١بامعات اإلسبانية أك ا٤براكز الثقافية
 الندكة عن األدياف السماكية.

 

: ّرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة  (أحكام المعامالت)( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٓ.ْالسادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كمن خبلؿ ٦بموع إجابات (، ٖٖ.َ( كا٫بًٍ
طرؽ الدعاة لتعليم أحكاـ ا٤بعامبلت كقد يتم تناك٥با يف خطب ا١بمعة الدراسة ا٤بيدانية  يتضح ت

أك يف الدركس العلمية عند الوصوؿ ألبواب ا٤بعامبلت كالبيع كالشراء يف مًب ٧بدد مثل كتاب فقو 
 السنة أك كتاب ا٤بدكنة الٍب يدرسها بعض األئمة يف جوامعهم.

                                                

الباحث  البرادا كذلك عند  زيارةنو كقد كاف الدرس يف كتاب ا٢بج يف مدكنة اإلماـ مالك يف مسجد السنة يف في (ُ)
 .ـَُِٕ/ُ/ ِٖ-ىػُّْٖ/ْ/َّمسجد يف لل
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: ٔم )رقكبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة  (دعوُة  غيِر المسلمينَ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُٓ.ْالسابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كيتضحي من خبلصة نتائج إجابات (، ٕٗ.َ( كا٫بًٍ
أفراد العينة أفَّ الدعاةى كا٣بطباء كاألئمة يف إسبانيا يطرقوف موضوع )دعوًة غّب ا٤بسلمْب( عندما 

سبة، كيكوف ا٤بيدافي مناسب مثل زيارات ا٤بدارس كالكليات اإلسبانية يكوف ىناؾ فرصةه منا
 (ُ)للمراكز اإلسبلمية، ككذلك ا٤بشاركة يف ا٤بناسبات العامة مثل يوـً الكتاًب ا٤بفتوًح.

 

 

 

                                                

ىذا اليـو تقيمو بعض األقاليم يف إسبانيا كفيو يتم توزيع بعض الكتب ٦بانا كتقـو بعض ا٤براكز اإلسبلمية بدعوة غّب  (ُ)
 ا٤بسلمْب كتوزيع كتب كقصاصات تعريفية عن اإلسبلـ فيو. 
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 الَمْطَلُب الَخاِمُس:
 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأساليِب ووسائِل الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا:

بواسطتىها ٧بتول كمضموف دعوتًو ٰبتاجي الداعيةي إذل اهلًل يف تبليًغ دعوتًو إذل كسائلى كأساليبى ينقلي 
إذل ا٤بدعوين، ككلما كاف اختيار الوسائل كاألساليب مناسبان كلما كاف ذلك سببان يف ٪باح دعوتًو 

 كتوصيل رسالًتو كتأثر ا٤بدعوين ُّا كانتفاعهم ٗبحتواىا.
اؿ دعوهتم كقد حًرصى الباًحثي على معرفًة أساليب الدعاة إذل اهلًل يف إسبانيا ككيف يقوموف بإيص

إذل ا٤بدعوين، كقد متَّ طرحي العديد من األساليب الدعوية ٗبعرفة مدل استخدامهم ٥با، ككذلك 
رغبى الباحثي يف معرفة كسائل الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كمت ذكر عدد من الوسائل ٤بعرفة 

 آليت:  آراء أفراد العينة من الدعاة فيها، كسيقـو الباحثي بتوضيح ذلك من خبلؿ ا
 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بأساليب الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا. -ٔ
 تحليُل النتائِج المتعلقِة بوسائل الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا. -ٕ
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 تحليُل النتائِج المتعلقِة بأساليب الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: -ٔ
 (ٛٗجدول رقم )

 المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ  التكراراُت والنَّْسبُ 
 أفراد الدراسة حول األساليب المستخدمة في الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ُ َٔ.َ ٕٔ.ْ ٕ.َ ُ َ.َ َ ٖ.ِ ْ ٔ.ِْ ّٓ ٖ.ُٕ َُِ ا٢بكمة ُ
 ِ ِٕ.َ ِٔ.ْ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٔ.ٓ ٖ ٕ.ُٗ ِٖ ٓ.ِٕ َُّ ا٤بوعظة ا٢بسنة ِ
 ٖ ُٕ.ُ ٕٓ.ّ ٖ.ِ ْ ّ.ُٖ ِٔ َ.ُِ ُٕ ِ.ّٓ َٓ ٕ.ُّ ْٓ العلمي اإلعجاز ّ
 ٗ َٗ.ُ ٗٓ.ّ ٕ.َ ُ ُ.ُِ َّ ْ.َِ ِٗ ٖ.ّّ ْٖ ٗ.ِّ ّْ اإلعجاز التشريعي ْ
 ٓ ٖٕ.َ ِْ.ْ ٕ.َ ُ ُ.ِ ّ ٕ.ٕ ُُ ُ.ّّ ْٕ ّ.ٔٓ َٖ ضرب األمثاؿ ٓ
 ّ َٕ.َ ْٓ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ٕ.ٕ ُُ ُ.ِٔ ّٕ ٖ.ْٔ ِٗ الَبغيب ٔ
 ٔ َْ.ُ ُْ.ْ َ.َ َ َ.ُِ ُٕ ّ.ُُ ُٔ ٓ.ِٕ ّٗ ّ.ْٗ َٕ ا٢بوار ٕ
 ٕ ُٓ.ُ ٕٔ.ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ُٔ ِْ ٕ.ُِ ُٖ ٔ.ّٔ ِٓ َ.ُّ ْْ ا٤بقارنة بْب األدياف ٖ
 ْ ٕٕ.َ ِْ.ْ َ.َ َ ٓ.ّ ٓ َ.ٕ َُ ُ.ّّ ْٕ ّ.ٔٓ َٖ تأليف القلوب ٗ

 - ٕ٘.ٓ ٕٔ.ٗ المتوسط الحسابي العام

( أفَّ ٧بورى األساليب ا٤بستخدمة يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً ْٖيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
أفَّ ىناؾ موافقة بشدة بْب أفراد الدراسة من الدعاة على كيتضح  ،فقراتو ( ٗيف إٍسباٍنيا يتضمن )

)الحكمة، األساليب ا٤بستخدمًة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا، كمن أبرز تلك األساليب: 
 وكذلك الموعظة الحسنة، إضافة إلى الترغيب، وضرب األمثال، وكذلك تأليف القلوب(،

نوع من التفصيل األساليب ا٤بستخدمة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف كالفقرات التالية تناقش ب
 إسبانيا، كذلك على النحو التارل:

: ُرقم )بالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي       ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو  (الحكمة)( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٔ.ًْحسىايبٌ ) يتبْب من ىذًه النتيجًة استخداـ الدعاة (، ك َٔ.َ( كا٫بًٍ
ألسلوب ا٢بكمة يف تعاملهم كدعوهتم للمدعوين، كىذا األسلوبي يزيد من تقبل ا٤بدعوين من 
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ٖٜٛ 

الداعي كاستجابتهم لو؛ ألفَّ النفوسى تنفر ٩بن يدعوىا بغلظةو كشدة كبدكف حكمة، كتتقبل 
يف دعوهتم مع  -ليهم السبلـ ع -٩بن يدعوىا ٕبكمةو، كىذا ىو منهج الر سل كاألنبياء 

 قوًمهم.   
: ِرقم )كيكشف لنا ا١بدكؿي السابق أفَّ الفقرةى   ىٍرتىبًة الموعظُة الحسنُة( )( كىيى

جاءٍت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ِٔ.ْالثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ٲبكني االستنباطي من ىذه (، ك ِٕ.َ( كا٫بًٍ

ة يركف بأفَّ ىناؾ فائدةه كٜبرة ألسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة عند النتيجًة أفَّ الدعاة كا٣بطباء كاألئم
-صلى اهلل عليو كسلم  -دعوهتم للمدعوين لذلك ٰبرصوف عليو، كيف ىذا اقتداء بسنة النيب 

كما قاؿ  حيث أمره اهلل سبحانو كتعاذل عند دعوتو للناس أفَّ تكوف با٢بكمًة كا٤بوعظة ا٢بسنة ً
 هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱتعاذل: 
 (ُ).َّجت

: ٔرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو  (الترغيبُ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٓ.ًْحسىايبٌ ) خبلصةي نتائًج ىذا ا١بدكؿ حوؿ )أسلوًب  (، كَٕ.َ( كا٫بًٍ
الَبغيًب( تيظهر أفَّ الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف إسبانيا  ٰبرصوف على ٪باح دعوهتم باستخداـ 
األساليب الٍب تؤثر يف ا٤بدعوين، كمن ىذه األساليب أسلوب الَبغيب، حيث إفَّ النفسى البشرية 

جعلو اهلل جزاء ٤بن أطاعو يف الدنيا كيف اآلخرة،  تسعى إذل ٠باع ما يرغبها يف فعل ا٣بّب؛ ٩با
كىذه النتيجة تؤكد أفَّ الدعاة ٰبرصوف أٍف تكوف أساليبهم الدعوية كفق ا٤بنهج الشرعي يف الدعوة 

 .كالذم كرد فيو الَبغيب للمدعوين يف مواطن كثّبةو من سّبة النيب 

: ٗرقم )كيتضح من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى   ىٍرتىبًة الرابعة  (أليُف القلوبِ ت)( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ِْ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ا يىديؿ  على ٕٕ.َ( كا٫بًٍ استخداـ الدعاة أسلوب (، كىىىذى
تأليف القلوب يف دعوهتم، كذلك من خبلًؿ الكلمة الطيبة كاالبتسامة كا٥بدية البسيطة ٩با يكوف 

                                                

 . ُِٖ، ص ُِٓسورة النحل، آية  (ُ)
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يف دعوتو من تأليف  بب إليو الدعوة كما كاف يفعل النيب لو أثر عميق يف نفس ا٤بدعو كٰب
 قلوب ا٤بدعوين كترغيبهم يف الدخوؿ يف اإلسبلـ.

: ٓرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة ا٣بامسة  (ضرُب األمثال)( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ِْ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) خبلًؿ ٦بموع إجابات أفراد العينة كمن  (،ٖٕ.َ( كا٫بًٍ
يتضح اىتماـ الدعاة بأسلوب ضرب األمثاؿ؛ لكوهنم يركنو مناسبا للمدعوين حيث يتم 
بواسطتو توضيح ا٤بعُب الذم يريدكنو كيقربوف لؤلفهاـ ما يقصدكنو كقد كاف استخداـ ىذا 

 ٱُّٱٹٱٹان  األسلوب فيو ىذا اقتداء با٤بنهج النبوم الذم كرد يف القرآف كالسنة كثّب 

، كيف السنة ضرب النيب (ُ) َّ من خن حن جن  يم ىم مم
 .األمثاؿ ألغراض شٌب مثل أمور العقيدة كفضائل األعماؿ كاألخبلؽ كالزىد 

: ٕرقم )كيتضح من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى    ىٍرتىبًة السادسة ( الحوارُ )( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُْ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ٲبكني االستنباطي من ىذه النتيجة اعتماد (، َْ.ُ( كا٫بًٍ
الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف إسبانيا على أسلوب ا٢بوار، كذلك لفائدتو ا٤برجوة فمن خبلؿ 

وم مدعومان باألدلة من القرآف أسلوب ا٢بوار يستطيع الداعي عرض ما لديو من موضوع دع
كالسنة، كذلك بأسلوبو ىادئ حٌب يستطيع إقناع ا٤بدعو كيتقبل منو مع االلتزاـ يف ا٢بوار 

 (ِ).َّجت هب مب خب ُّٱبالتوجيو اإل٥بي يف قولو تعاذل: 

: ٖرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة السابعة  (المقارنُة بيَن األديانِ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٕٔ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) توضح نتائجي إجابات أفراد العينة أفَّ (، ك ُٓ.ُ( كا٫بًٍ
الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يهتموف بأسلوب )مقارنًة األدياف( كىذا األسلوب يناسب الندكات 

ؾ حوار بْب األدياف، كتنظم ىذه كا٤بؤٛبرات الٍب تدعى ٥با ا٤براكز اإلسبلمية عندما يكوف ىنا
ا٤بؤٛبرات بعضى ا١بامعاًت اإلسبانية حيث يقـو الدعاة بعرض ٧باسن دين اإلسبلـ كما فيو من 

                                                

 . ِٗٓ، ص ِٓيم، آية سورة إبراى (ُ)
 . ُِٖ، ص ُِٓسورة النحل، آية  (ِ)
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خّب كصبلح للبشرية، كيف ىذا ٛبسك با٥بدم النبوم يف ٦بادلة أىل الكتاب ك٧باكرهتم كعرض 

، كما   ٰر ٰذ يي ٱُّٱٹٱٹاإلسبلـ عليهم كمقارنتو ٗبا ىم عليو من ضبلؿو
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 (ُ).َّمت زت رت يب ىب  نب مب

: ّرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة الثامنة (اإلعجاُز العلمي)( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )ٕٓ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كمن خبلًؿ ٦بموع إجابات أفراد العينة (، ُٕ.ُ( كا٫بًٍ
الدعاةى كا٣بطباء كاألئمة يهتموف بأسلوب اإلعجاز العلمي كذلك من خبلؿ عرض يظهر أفَّ 

اإلعجاز العملي سواء يف القرآًف أك يف السنة على ا٤بدعوين؛ ألفَّ اَّتمعى اإلسباين من ا٤بناسب 
٨باطبتهم ُّذا األسلوب كإظهار ا٢بقائق العلمية الٍب ٙبدث عنها القرآف قبل أكثر من 

فها العلمي ا٢بديث يف عصرنا ا٢باضر، كقد أقاـ ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي ٗبدريد سنة، كاكتشََُْ
 ُّْٔ/َِ-ُٖا٤بؤٛبر العا٤بي ا٢بادم عشر لئلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة خبلؿ الفَبة من 

ىػ كقد حضر ا٤بؤٛبرى عدده من العلماًء ا٤بسلمْب ا٤بتخصصْب يف اإلعجاز العملي يف القرآف 
ت دعوات لعددو من أساتذة ا١بامعات اإلسبانية، ككاف ا٢بضور كبّبان من اإلسباف، كالسنة، ككجه

 (ِ)كقد كاف من ٜبراًت ىذا ا٤بؤٛبر إسبلـي عددو ًمنى اإلسباًف .
: ْرقم )كبالنظًر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة التاسعة  (اإلعجاُز التشريعي)( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ٗٓ.ًّحسىايبٌ )ٗبتوًسطو  ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾَٗ.ُ( كا٫بًٍ اىتماـ من  (، كىىىذى

الدعاة كاألئمة كا٣بطباء يف إسبانيا بأسلوب اإلعجاز التشريعي، كإٍف كافى بشكلو أقٌل عن باقي 
األساليب الدعوية، كلعل السببى يف كوًف ىذا األسلوب ٰبتاج إذل متخصص يف اإلعجاز 

                                                

 . ٖٓ، ص ْٔسورة اؿ عمراف، آية  (ُ)
د بتاريخ مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدري  (ِ)

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓ



 الَمْطَلُب الَخاِمُس: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأساليِب ووسائِل الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 
ٖٜٕ 

ىذا األسلوب حاضر كفائدتيو   تأثّبشريعي، مع حرص الدعاة على استخدامو مٌب ما كاف الت
 كبّبةه.

 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بوسائل الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: -ٕ
 (ٜٗجدول رقم )

 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 
 أفراد الدراسة حول الوسائل المستخدمة في الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 

 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ْ ْٕ.َ ْٖ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ٓ.ٖ ُِ ٗ.ِٖ ُْ ٔ.َٔ ٖٔ احملاضرات ُ
 ُ ُٖ.َ ُٓ.ْ َ.َ َ ٗ.ْ ٕ ٔ.ٓ ٖ ٓ.ِِ ِّ ٗ.ٔٔ ٓٗ ا٣بطب ِ
 ٖ ُٗ.َ َّ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ّ.ُُ ُٔ ّ.َّ ّْ ٖ.ِٓ ٕٓ الكتب ّ
 ٔ ُٖ.َ ّٕ.ْ َ.َ َ ِ.ْ ٔ ٓ.ٖ ُِ ٖ.ّّ ْٖ ٓ.ّٓ ٕٔ القصص ْ
 ُِ ِّ.ُ ّٖ.ّ ِ.ْ ٔ ْ.َِ ِٗ ٗ.ٗ ُْ َ.ُٗ ِٕ ٓ.ْٔ ٔٔ الَبٝبة ٓ
 ُٓ ِٕ.ُ ُّ.ّ ٔ.ٓ ٖ ّ.َّ ّْ ُ.ُْ َِ ٓ.ِٕ ّٗ ٓ.ِِ ِّ تويَب ٔ
 ُُ ُٔ.ُ ْٖ.ّ ٖ.ِ ْ ٓ.ُٓ ِِ ْ.ُّ ُٗ ٕ.ُّ ْٓ ٔ.ّٔ ِٓ فيس بوؾ ٕ
 ُْ ُٖ.ُ ٕٔ.ّ ُ.ِ ّ ٖ.ُِ ُّ ْ.ُّ ُٗ ْ.ِّ ْٔ ّ.َّ ّْ يوتيوب ٖ
 ُّ َٗ.ُ ِٕ.ّ ُ.ِ ّ ٓ.ُٓ ِِ ّ.ُٖ ِٔ ٔ.ّٔ ِٓ ٓ.ِٕ ّٗ الفضائيات ٗ

 ٓ ٕٖ.َ ّْ.ْ ْ.ُ ِ ْ.ُ ِ ٕ.ُِ ُٖ ٖ.ُِ ُّ ٕ.ِٔ ٖٗ ا٤بدعوينضيافة  َُ
 ٕ ٖٖ.َ ُّ.ْ ٕ.َ ُ ٓ.ّ ٓ ٕ.ُِ ُٖ ّ.َّ ّْ ٖ.ِٓ ٕٓ ا٤براسلة ُُ
 ّ ٖٖ.َ ْٗ.ْ ُ.ِ ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ْ ٕ ٗ.ِّ ّْ ِ.ٔٔ ْٗ حلقات التعليم ُِ
 ِ ْٗ.َ َٓ.ْ ٖ.ِ ْ ٓ.ّ ٓ ِ.ْ ٔ ٕ.ُٗ ِٖ ٕ.ٗٔ ٗٗ إحياء رمضاف كاالعياد ُّ
 ٗ َّ.ُ َٕ.ْ ُ.ِ ّ ٗ.ٗ ُْ َ.ٕ َُ ٖ.َْ ٖٓ ُ.َْ ٕٓ الندكات ُْ
 َُ ُِ.ُ ٖٗ.ّ ٖ.ِ ْ ٕ.ُِ ُٖ ْ.ُّ ُٗ ٓ.ّْ ْٗ ٔ.ّٔ ِٓ ا٤بؤٛبرات ُٓ

 - ٖ٘.ٓ ٔٔ.ٗ المتوسط الحسابي العام
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( أفَّ ٧بورى الوسائل ا٤بستخدمة يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً ْٗيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
( فقرةن، كتشّب النتيجة السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي الدٍّراسىًة ُٓيف إٍسباٍنيا يتضمن )

 حوؿ الوسائًل ا٤بستخدمة يف الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.
)الخطُب، وكذلك إحياء رمضان واألعياد، إضافة إلى حلقات كمن أبرز تلك الوسائل 
 لك ضيافة المدعوين(.التعليم، والمحاضرات، وكذ

كالفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل الوسائل ا٤بستخدمة يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً يف 
 إٍسباٍنيا مرتبة تنازليان كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل:

: ِرقم ) يتضح من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى   ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو  (الخطبُ )( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُٓ.ًْحسىايبٌ ) ٲبكن االستنباط من نتائج ىذه الفقرة أفَّ الدعاة (، ُٖ.َ( كا٫بًٍ
كا٣بطباء كاألئمة يستفيدكف من خطبة ا١بمعة كالعيدين يف تبليغ الدعوة كطرؽ ا٤بوضوعات الٍب 

األعياد يكوف كبّبان كفيها يكوف اإلنصات كاجبان هتم ا٤بدعوين، حيثي إفَّ حضورى ا١بمعًة ك 
للخطيب، فاستغبلؿ ىذه ا٣بطب لتبليغ الدعوة كتوجيو ا٤بدعوين لبللتزاـ باألكامر كاجتناب 

 النواىي يكوف فيو نفعه كبّبه للمدعوينى كفائدة ٥بٍم.
 

: ُّرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة  (األعيادِ إحياُء رمضاَن و )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )َٓ.ْالثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ٲبكن االستنباط من ٦بموع آراء (، ك ْٗ.َ( كا٫بًٍ
أفراد العينة أفَّ الدعاةى كا٣بطباء كاألئمة ٯبتهدكف يف استخداـ كسيلة إحياء رمضاف كاألعياد 

رمضاف، كالشياطْب قد صفدت؛ لذلك يبدأ لدعوة الناس؛ فالنفوس تكوفي ميقًبلةه إذل اهلل يف 
اإلعدادي مبكران باختيار إماـو لشهر رمضاف ليـؤ ا٤بصلْب يف ا٤بساجد الكبّبة من داخل إسبانيا، 
ـي من خارج إسبانيا من دكؿ العادل اإلسبلمي من ا٤بغرب أك مصر أك ا٤بملكة  كأحيانا يكوف اإلما

اليومية للمصلْب خبلؿ شهر رمضاف، كتتنوع ىذه  العربية السعودية، كٯبتهد األئمةي يف الدركس
ىناؾ دركس فقهية يف أحكاـ الصياـ كالقياـ كدركس يف العقيدة كيف التفسّب،  فتكوفالدركس 
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ككذلك االجتهاد بالقياـ كذلك بأداء صبلة الَباكيح كالعشر األكاخر ٩با يكوف لو أكربي األثًر يف 
 ا٤بصلْبى.

: ُِرقم )الفقرةى  كيكشفي لنا ا١بدكؿي السابق أفَّ  ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو  (حلقاُت التعليم)( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٗ.ًْحسىايبٌ ) توضح إجابات أفراد العينة يف ىذه الفقرة أف (، ٖٖ.َ( كا٫بًٍ
الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يهتموف بوسيلة )حلقاًت التعليًم( حيثي إفَّ أغلبى ا٤براكز كا٤بساجد 

صليات ٘بد فيها حلقاتي تعليم، منها تعليم القرآف كاللغة العربية لؤلطفاؿ، كمنها تعليم القرآف كا٤ب
كتفسّبه للنساء، كمن حلقات التعليم ما يكوف لتدريس الفقو بشرح كتاب يف الفقو كمنها ما 

 يكوف يف التفسّب كمن حلقات التعليم ما يكوف يف السّبًة النبويًة.
: ُرقم )السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي كبالنظًر يف ا١بدكؿ  ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو  (المحاضراتُ )( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٖ.ًْحسىايبٌ ) تؤكد نتيجة ىذه الفقرة اىتماـ الدعاة كا٣بطباء (، ك ْٕ.َ( كا٫بًٍ

فاحملاضرات تكوف  كاألئمة يف إسبانيا بوسيلة احملاضرات، كالٍب ٥با فوائدي كبّبةه للدعوة كا٤بدعوين،
يف موضوع يهم ا٤بدعوين كيتم اإلعبلف عنها عرب الوسائل ا٤بختلفة، كخصوصا كسائل التواصل 
االجتماعي، كما يتم اختياري احملاضًر ا٤بناسب، كقد يكوف من الدعاًة من داخل إسبانيا، كىناؾ 

 فة من إسبانيا.دعاة من خارج إسبانيا يتم دعوهتم إللقاء ٧باضرات يف جوامع كمصليات ٨بتل
: َُرقم ) كيتضح من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة ( ضيافُة المدعوين)( كىيى

جاءت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعياًرم )ّْ.ْا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ٲبكني االستنباط من ىذه النتيجة (، ك ٕٖ.َ( كا٫بًٍ

أفَّ الدعاةى كا٣بطباء كاألئمة يستخدموف كسيلة ضيافة ا٤بدعوين؛ كذلك لكسب قلوُّم كتأليفها، 
فإفَّ النفوس جيًبلٍت على حبٍّ من يكرمها كٰبسن إليها، كيف ىذا اإلكراـ هتيئة للمدعو لتقبل 

ف مهمان عند زيارهتم ا٤براكز اإلسبلمية، الدعوة كاالستماع إذل النصيحة، كإكراـ ا٤بدعوين يكو 
سواء كانوا من الكليات كا١بامعات اإلسبانية أك الوفود األخرل ٤با يف ذلك من أثر كبّب عليهم، 

اإلسباين دل يألف الكـر كالعطاء بدكف مقابل، لكن عندما يتم إكرامهم عند زيارهتم فاَّتمعي 
 ثر كلو بعد حْب.للمراكز اإلسبلمية يكوف كقعها يف نفوسهم أك
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: ْرقم )كبالنظًر يف ا١بدكًؿ أعبله جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو  (القصصُ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّٕ.ًْحسىايبٌ ) كجاءت ىذه النتيجةي لتؤكد أفَّ الدعاة كا٣بطباء (، ُٖ.َ( كا٫بًٍ
س جبلت على حيبٍّ القصص ٤با فيها من تشويق كاألئمة يستخدموف ىذه الوسيلة كثّبان ألفَّ النفو 

كجذب، كمقتدين بالقرآف الكرًن كا٥بدم النبوم يف استخداـ كسيلة القصص كثّبان، فالقرآف مليءه 
بقصٍّ  بقصص األنبياء كاألمم السابقة، كما أفَّ فيو األمر من اهلل سبحانو كتعاذل لنبيو 

 حط مض خض حض  ٱُّٱز: القصًص على قومو، فقاؿ تعاذل يف كتابو العزي
كثّبا، فمن ذلك قصة   ، كيف الس نة النبوية ٪بد كسيلة القصص قد استخدمها النيب (ُ)ٱَّ مظ

الثبلثة الذين أكاىم ا٤ببيت إذل الغار فانطبقت عليهم الصخرة، ككذلك قصة األعمى كاألقرع 
 كاألبرص من بِب إسرائيل، كغّبىا كثّب. 

: ُُرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿي السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة السابعة  المراسلُة()( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ُّ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) يتضح من ىذه النتيجة  أفَّ  الدعاة (، ك ٖٖ.َ( كا٫بًٍ
ا٤براسلة بواسطة برنامج كا٣بطباء كاألئمة يستخدموف كسيلة ا٤براسلة يف الدعوة إذل اهلل فيتم 

( كغّبه من برامج ا٤براسلة األخرل كذلك بعمل ٦بموعات دعوية للمدعوين يتم فيها الواتس أب)
إرساؿ ا٤بواد الدعوية ا٤بفيدة ٥بم من مقاطع فيديو حملاضرات أك صورة معربة أك رسائل نصية 

كيتم فيها مناقشة العمل  ككذلك يتم إنشاء يف برامج ا٤براسلة ٦بموعات أخرل للقائمْب بالدعوة
الدعوم كٙبديد احتياجاتو، كما يتم ا٤براسلة بواسطة الربيد اإللكَبكين كإرساؿ الرسائل من خبللو 
كذلك إجابة على فتول من أحد ا٤بدعوين أك استفسار عن مسألة علمية كغّبىا من احملتول 

 الدعوم للربيد اإللكَبكين.
: ّرقم )ٍقرىةي كبالنظر يف ا١بدكؿ أعبله جىاءٍت اٍلفى  ىٍرتىبًة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ  (الكتبُ )( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم)َّ.ْ) توضح إجابات أفراد العينة أفَّ  الدعاة كا٣بطباء كاألئمة (، ك ُٗ.َ( كا٫بًٍ

يهتموف بوسيلة )الكتب(، فاإلسباف يهتموف بالقراءة لذا كاف مهم االجتهاد باستخداـ ىذه 

                                                

 .ُّٕ، ص ُٕٔسورة األعراؼ، آية ُ))



 الَمْطَلُب الَخاِمُس: َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بأساليِب ووسائِل الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 
ٖٜٙ 

توزيع الكتب الدعوية الٍب تشرح اإلسبلـ كتبْب ٧باسنو باللغة اإلسبانية كذلك للفائدة الوسيلة ك 
ا٢باصلة من ذلك، كأغلب ا٤براكز يف إسبانيا لديها كتب دعوية ٨بصصة للتوزيع إما على الزائرين 

 بعض للمراكز، أك يف ا٤بناسبات مثل يـو الكتاب السنوم أك يف ا٣بٍىٍيمىة الدَّعويَّة الٍب تقاـ يف
 ا٤بهرجانات.

: ُْرقم ) كيتضح من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة التاسعة  (الندواتُ )( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)َٕ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) توضح إجابات أفراد العينة ا٤بوافقة أفَّ  (، ك َّ.ُ( كا٫بًٍ
ا٤بشاركة يف الندكات الٍب تقاـ يف   إفَّ  الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يهتموف بوسيلة )الندكات( حيث

إسبانيا ىي فرصة للدعاة لدعوة غّب ا٤بسلمْب من اإلسباف كإظهار جوانب دين اإلسبلـ ا٢بسنة 
ا تتحدث عن األدياف  كيغلب على الندكات الٍب توجو للدعاة يف إسبانيا ا٤بشاركة فيها أهنَّ

اركتو كانتقاء األلفاظ ا٤بؤثرة كا٤بعاين الواضحة كالتعايش لذلك ٯبب على الداعية اإلعداد ا١بيد ٤بش
 حٌب يوصل دعوتو إذل ا٢باضرين كا٤بشاركْب يف الندكًة.

: ُٓرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة العاشرة ٗبتوًسطو  (المؤتمراتُ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٖٗ.ًّحسىايبٌ ) كخبلصة ىذه النتيجة  التأكيد على أفَّ أفراد العينًة (، ُِ.ُ( كا٫بًٍ
ًمن الدعاًة كا٣بطباًء كاألئمًة يستخدموفى كسيلة ا٤بشاركة يف ا٤بؤٛبرات عندما توجو ٥بم الدعوة من 
ا١بامعات اإلسبانية أك ا٥بيئات ا٢بكومية اإلسبانية، أك تقـو ا٤براكز اإلسبلمية نفسها بتنظيم ىذه 

ك٨باطبتهم من خبلؿ  اإلسبافيف ذلك فرصة مناسبة لدعوة غّب ا٤بسلمْب من ا٤بؤٛبرات، كٯبدكف 
كرقة العمل يف ا٤بؤٛبر، كمن خبلًؿ العرًض ا٤بناسب لئلسبلـ كشرائعو كاالستدالؿ العقلي يف 

 دعوهًتم.
: ٕرقم ) كيتضحي من ا١بدكًؿ السابًق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة ا٢بادية عش (الفيس بوك)( كىيى

ر جاءت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٖ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كٲبكن االستنباطي من ىذًه النتيجًة ضعفى (، ُٔ.ُ( كا٫بًٍ

اعتماًد الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف إسبانيا على استخداـ برنامج التواصل اإلجتماعي )الفيس 
؛ كذلك النتشارىا ك بوؾ( يف الدعوة إذل اهلل، كىذا يستوجبي من الدعاًة أف يهتموا ُّذه الوسيلة

لسهولة الوصوؿ للمدعوين فيها، فيتم نشر بعض الفوائد الدعوية فيها كما يتم استقباؿ الفتاكل 
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من بعض ا٤بدعوين، كال شكَّ بأفَّ  ىناؾ حسابات خاصة للدعاة يف الفيس بوؾ نشطةن، ككذلك 
عض صفحات ا٤براكز حسابات ر٠بية ألغلب ا٤براكز اإلسبلمية النشطة يف إسبانيا، كيوجد لدل ب

عشرات اآلالؼ من ا٤بتابعْب، كفيها يتم نشر مناشط ا٤براكز الدعوية موثقة بالصور كالفيديو 
 كٙبديثها بشكلو يومي.

( أفَّ  أقلَّ أربع فقرات ٗبحور الوسائل ا٤بستخدمة ْٗكقد بيَّنٍت النتائجي با١بدكًؿ رقم )
( مرتبة تنازليان كفقان ٔ، ٖ، ٗ،ٓ الفقرات رقم )يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسباٍنيا تتمثل يف

 للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل:
: ٓرقم )جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة الثانية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) الترجمُة()( كىيى

رىاؼو ّٖ.ّبًا٤ب ( كا٫بًٍ
ة ىي ا٢باجة إذل متخصص يف اللغة (، كلعل السببى يف قلًة استخداـ ىذه الوسيلِّ.ًُمٍعيارًم )

اإلسبانية ليقـو بَبٝبة الكتب الدعوية، كذلك ما يصعب أٍف يقوـى بو أغلب الدعاة يف إسبانيا، 
ألنَّو من ا٤بهم ٨باطبة ا٤بدعوين بلغتهم الٍب مع العلم أفَّ ا٢باجةى ملحةه ٥بذه الوسيلة يف الدعوة؛ 

لدعوية الٍب تناسب ا٤بدعو يف إسبانيا من اللغة يفهموهنا، كقد ٛبت ترٝبة العديد من الكتب ا
 -العربية إذل اللغة اإلسبانية مثل كتاب: )ا٤بنح اإل٥بية يف إقامة ا٢بجة على البشرية( للدكتور 

٧بمد بن  -ككتاب: )اإلسبلـ حقيقتو، شرائعو، عقائده، نظمو( للدكتور  –عبداهلل ا٤بصلح 
 آف الكرًن إذل اللغًة اإلسبانيًة.إبراىيم ا٢بمد، كما توجد ىناؾ ترٝبة للقر 

ىٍرتىبًة الثالثة عشر  (الفضائياتُ )( كىيى: ٗرقم )كيكشفي لنا ا١بدكؿي السابق أفَّ الفقرةى 
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ِٕ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، كجاءٍت ىذًه النتيجةي الضعيفة يف استخداـ َٗ.ُ( كا٫بًٍ
كسيلة الفضائيات ٢باجة ىذه الوسيلة إذل متخصصْب يف إخراج الربامج التلفزيونية ككذلك 

ة إذل اهلل، كالبدَّ من أٍف ٯبتهد الدعاة يف ا٢باجة إذل الدَّعًم ا٤بادم الستخدامها يف الدعو 
فإفَّ ا٤بشاركة يف الربامج التلفزيونية الدعوية فائدهتا كبّبة، فا٤بشاىدكف ٥با عددىم   استخدامها،

كبّب جدان، كقد يشاىد ىذا الربنامج من ىم خارج إسبانيا كيف قارات أخرل فبل حدكد جغرافية 
لقنوات التلفزيونية يف إسبانيا الٍب يكثر فيها ظهور الدعاة للربامج الفضائية، كقد كيًجدت بعضي ا
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كا٣بطباء كاألئمة عليها مثل قناة قرطبة، كتتنوع الربامج الدعوية الٍب تعرض فيها، فهناؾ برامج 
 الفتاكل كىناؾ الربامج الٍب تتحدث عن أحكاـً الصياـً كا٢بًج كغّبًىا.

: ٖرقم )كجىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة الرابعة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (يوتيوب)( كىيى
رىاؼو ٕٔ.ّبًا٤ب ( كا٫بًٍ

(، كىذه النتيجة تدؿ على ضعًف استخداـ ىذه الوسيلة مع أٮبيتها كفائدهتا ُٖ.ًُمٍعيارًم )
الكبّبة؛ كلعل السببى يعود إذل ضعًف استخداـ التقنية لدل بعًض الدعاًة، ككذلك ا٢باجة إذل 

اىتماـ مقاطع الفيديو النافعة على موقع اليوتيوب، لذلك البد من  كجود كقت كاؼو لتحميل
الدعاة كاألئمة كا٣بطباء يف إسبانيا بوسيلة موقع )اليوتيوب( كذلك لشهرة ىذا ا٤بوقع لدل 
ا٤بستخدمْب يف كونًو ا٤بوقع األكؿ ٤بقاطع الفيديو ا٤بختلفة، كقد اىتمَّ بعضي الدعاة كبعض ا٤براكز 

انيا بإنشاء قناةو ٥بم على اليوتيوب، كيتم فيها ٙبميل احملاضرات كخطب ا١بمعة اإلسبلمية يف إسب
كالعيدين كزيارات بعًض الوفود من الكليات كا١بامعات اإلسبانية للمراكز اإلسبلمية، كما يتم  
تسجيل مقاطع إلسبلـ بعض اإلسباف من الرجاؿ كالنساء مث يعاد ٙبميلها على موقع اليوتيوب، 

مثل: الفيس بوؾ كتويَب  ا٤بختلفةالرابط ا٣باص ُّذه ا٤بقاطع يف كسائًل التواصل  كيتم نشري 
 .الواتس أبكبرنامج 

: ٔرقم )كبالنظًر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة ا٣بامسة عشر ٗبتوًسطو  (تويتر)( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )ُّ.ًّحسىايبٌ ) ىٍرتىبًة األخّبة يف الوسائل (، كقد أتى موقِٕ.ُ( كا٫بًٍ
ع )تويَب( بًا٤ب

الٍب يستخدـ الدعاة يفً الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إٍسباٍنيا، كلعل السببى يف ذلك أفَّ موقع تويَب غّب 
مشهورو يف إسبانيا، كإ٭با أغلب من ٲبلكوف صفحات شخصية يف إسبانيا ٲبلكوهنا يف موقع 

 ليل من لديو حساب يف موقع تويَب.الفيس بوؾ كيكوف نشاطهم عليها، كالق
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 التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجاباتِ 

 أفراد الدراسة حول ميادين الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا 

 الفقرات م

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق

 غير موافق 
 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ُ ْٖ.َ َٖ.ْ َ.َ َ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٖ.ُْ ُِ ُ.ّٖ ُُٖ ا٤بساجد ُ
 ِ َٔ.َ ّٕ.ْ ٕ.َ ُ ٕ.َ ُ ْ.ُ ِ ٕ.ُٗ ِٖ ٓ.ٕٕ َُُ ا٤براكز اإلسبلمية ِ
 ّ ُٖ.ُ ٕٓ.ّ ِ.ْ ٔ ْ.ُّ ُٗ َ.ُٗ ِٕ ٔ.ِٗ ِْ ٖ.ّّ ْٖ التعليمية ؤسساتا٤ب ّ
 ٕ ُٖ.ُ ِٕ.ّ ِ.ٗ ُّ ْ.َِ ِٗ ِ.ُٔ ِّ َ.ّْ ُٔ ّ.ُُ ُٔ ا٤بستشفيات ْ
 ٔ ُِ.ُ ّْ.ّ ٕ.ٕ ُُ ّ.ُٖ ِٔ ٓ.ُٓ ِِ ُ.َْ ٕٓ ّ.ُٖ ِٔ الدعوية ا٤بخيمات ٓ
 ٖ ِْ.ُ َِ.ّ ٔ.َُ ُٓ ٗ.ِٖ ُْ ِ.ِّ ّّ ٓ.ِِ ِّ ٖ.ُْ ُِ الساحات العامة ٔ

ٕ 
ا٤براكز الثقافية غّب 

 اإلسبلمية
ّٓ ِْ.ٔ ْٕ ّّ.ُ ِْ ُٔ.ٗ ِٓ ُٕ.ٔ ُُ ٕ.ٕ ّ.ْٗ ُ.ِٓ ٓ 

 ْ ّّ.ُ ٔٓ.ّ َ.ٕ َُ ٖ.ُِ ُّ َ.ُِ ُٕ ُ.ِٔ ّٕ ُ.ّّ ْٕ السجوف ٖ
 - ٕٚ.ٓ ٙٚ.ٖ المتوسط الحسابي العام

ا٤بياديني الدعوية ىي: األماكني الٍب يتواجد فيها ا٤بدعوكف كيكوف مناسبان دعوهتم إذل اإلسبلـ 
فيها، كالداعيةي الناجح ٰبتاج إذل اختيار ا٤بكاف ا٤بناسب لدعوتو حٌب يكوف ىناؾ قبوؿ ٥با كتأثر 

ة يف إسبانيا ُّا، كالباحث حرصى يف ىذه الدراسة على معرفة ا٤بيادين الدعوية الٍب يقـو الدعا
بالدعوًة إذل اإلسبلـً فيها، كلذا قاـ بطرح عدد من ا٤بيادين الدعوية على أفراد العينة من الدعاة 
لّبل مدل حضورىم فيها كدعوهتم من خبل٥با، كسيقفي الباحثي مع تلك النتائج بالتحليل كفق 

لتفصيل ميادين الدعوًة إذل كالفقرات التالية تناقش بنوع من ا(، َٓالَبتيب ا٤ببْب يف ا١بدكؿ رقم )
 اإلسبلـً يف إسبانيا، كذلك على النحو التارل:



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بميادين الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمطَْلُب السَّاِدُس: 
ٗٓٓ 

: ُرقم )بالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو  (المساجدُ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)َٖ.ًْحسىايبٌ ) ى أفَّ من ٦بموًع إجابات أفراد العينة التأكيد عل(، ك ْٖ.َ( كا٫بًٍ
الدعاة كا٣بطباء كاألئمة يركف يف ميداًف ا٤بسجًد ا٤بكاف ا٤بناسب للدعوة، ففي ا٤بسجد تقاـ 
شعائر اإلسبلـ كفيو تتم حلقات ٙبفيظ القرآف كيف ا٤بسجد يتم تعليم أحكاـ الدين من دركس 

دعوين على علمية يف الفقو كا٢بديث كالسّبة النبوية، كما أفَّ ميدافى ا٤بسجد يكوف فيو أصناؼ ا٤ب
اختبلفهم فتجد عامة الناس ك٘بد كذلك ا٤بؤل من ا٤بسئولْب كالتجار، كما ٘بد الرجاؿ كالنساء، 

 ككبار السن كالشباب كىؤالء ال ٘بدىم يف ميداف آخر من ميادين الدعوة.
: ِرقم ) كيتبْبي من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبةً المراكُز اإلسالميُة( )( كىيى

الثانية  جاءت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ّٕ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) ( كيتضح من ٦بموع نتائج آراء أفراد العينة َٔ.َ( كا٫بًٍ

ا تؤكد اىتماـ الدعاة كا٣بطباء كاألئمة ٗبيداف ا٤براكز اإلسبلمية، فا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا  أهنَّ
كتكوف مقصدو لغّب ا٤بسلمْب من  تكوف مقصد ا٤بسلمْب لتعلم ما ٰبتاجونو من أموًر دينهم،

اإلسباف للتعرؼ على اإلسبلـ، كذلك من خبلؿ الزيارات من قبل ا٤بدارس كالكليات اإلسبانية، 
كمن قبل ا٤بسؤكلْب اإلسباف كذلك عندما توجو ٥بم الدعوة من قبًل ا٤براكًز اإلسبلمية ٢بضوًر 

 نشاطاهتا ا٤بختلفة.

: ّرقم )فىٍقرىةي كبالنظر يف ا١بدكًؿ السابق جىاءٍت الٍ  ىٍرتىبًة الثالثة المؤسساُت التعليميُة( )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٕٓ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) يؤكد أفرادي العينة من خبلؿ إجابتهم  (، كُٖ.ُ( كا٫بًٍ
 السابقة على أفَّ تبليغ الدعوة إذل اهلل يكوف يف ميداف ا٤بؤسسات التعليمية، ك٘بدر اإلشارة إذل أفَّ 

ميدافى ا٤بؤسسات التعليمية فيو صعوبةه للدعوة حيث إفَّ ا٤بدارسى كالكليات اإلسبانية ال ييدرس 
فيها الدين اإلسبلمي، سول يف عددو قليل من ا٤بدارس اإلسبانية، حيث يبلغ عدد مدرسي الدين 

راكز ( معلمان، لكن يتم دعوة بعًض الدعاة يف ا٤بٓٓاإلسبلمي يف ا٤بدارس اإلسبانية فقط )
اإلسبلمية من قبل بعض الكليات كا٤بدارس إللقاء ٧باضرة عن الدين اإلسبلمي، كما أفَّ ا٤بدارس 
كالكليات اإلسبانية تقـو بزيارات دكرية للمراكز اإلسبلمية من ضمن النشاط البل صفي فتتم 

 دعوهتم كتعريفهم بدين اإلسبلـ.



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بميادين الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمطَْلُب السَّاِدُس: 
ٗٓٔ 

:( ٖرقم ) كيتبْب من ا١بدكًؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو السجوُن( )كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ٔٓ.ًّحسىايبٌ ) يظهر من ٦بمًل إجابات أفراد العينة ا٤بوافقة لكن (، ك ّّ.ُ( كا٫بًٍ
بنسبة ليست كبّبة على أفَّ ميداف السجن من ميادين الدعوة إذل اهلل يف إسبانيا، كلعل السببى 

إذل تنسيق كإذفو من  ٙبتاجٝبيع الدعاة، فالدعوةي إذل اهلًل يف السجن يف ذلك أنَّو ال يناسب 
غالبا خارج ا٤بدف كا٤بسافة  تكوفالسجوف  مواقعا٢بكومة اإلسبانية لدخوًؿ السجن، كما إفَّ 

بعيدة، كقد تأخذ ساعاتو يف الذىاب كالعودة، كال شكَّ بأفَّ الدعوة يف السجًن ٥با تأثّبىا، 
، كلذلك يتقبل النصحى فالسجْبي ا٤بسلم كإ ٍف كاف قد أخطأ إال أنَّو ٗبعاقبتو يكوفي قد أحسَّ بالندـً

 كالتوجيو، كما أفَّ ىناؾ من السجناًء من غّب ا٤بسلمْب ٩بن ٰبضر ىذه احملاضراًت فيتأثري ُّا .
: ٕرقم )كبالنظًر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   (ميةِ المراكُز الثقافيُة غير اإلسال)( كىيى

ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٗ.ّبًا٤ب يتضح من ٦بموع نتائج (، ك ِٓ.ُ( كا٫بًٍ

آراء أفراد العينة اىتماـ الدعاة كا٣بطباء كاألئمة ٗبيداف ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية كميداف 
يف ذلك أفَّ ا٤بشاركة يف ندكات  للدعوة، كإٍف كافى نسبةي ا٤بوافقْب ليست كبّبة كالسبب يعود

ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية اإلسبانية ال يقـو ُّا إال الدعاة ا٤بتخصصوف أك رؤساء ا٤براكز 
اإلسبلمية، حيث توجو ٥بم دعوات من ا٤براكز الثقافية غًّب اإلسبلمية للمشاركة يف ندكاتو 

ضايا؛ لذلك كانٍت ا٤بشاركةي ال يقـو تتحدث عن األدياف كالتعايش كموقف اإلسبلـ من بعض الق
ُّا من الدعاة إال ا٤بختصوف، كيتحدثوف فيها ٗبا يناسب ا٤بقاـ؛ لتبيْب ٠باحةى ديًن اإلسبلـ، كالرًَّد 

 على الش بهة الٍب تنتقص مٍنوي.
: ٓرقم )كيكشفي لنا ا١بدكؿي السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة  (المخيماُت الدعوية)( كىيى

جاءت بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ّْ.ّلسادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )ا نستخلص من ٦بموع إجاباًت (، ُِ.ُ( كا٫بًٍ

أفراد العينة ا٤بوافقة على أفَّ ميداف ا٤بخيمات الدعوية من ا٤بيادين الٍب يهتم ُّا الدعاة كا٣بطباء 
غرًض كاألئمة، فا٤بخيماتي الدعوية تستهدؼي الشباب ا٤بسلم من طبلب كطالبات كذلك ب

توجيههم كتنبيههم من الذكباف يف اَّتمع اإلسباين، كدعوهتم للتمسك بدينهم كذلك بأٍف يعيشى 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بميادين الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمطَْلُب السَّاِدُس: 
ٕٗٓ 

الطالب خبلؿى ا٤بخيم عدةى أياـو ييصلي فيها الصلوات ا٣بمس كيستمع فيها حملاضراتو كدركس 
 ىادفةن، فّبجعي من ىذه ا٤بخيماًت بفائدةو جيدةو.

: ْرقم )اٍلفىٍقرىةي  كبالنًظر يف ا١بدكًؿ السابق جىاءتٍ  ىٍرتىبًة السابعة المستشفياُت( )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم)ِٕ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كٲبكن االستنباط من ٦بموع آراًء أفراد (، ُٖ.ُ( كا٫بًٍ
العينًة أفَّ ميدافى ا٤بستشفيات من ميادين الدعوة إذل اهلل كلكن بنسبة ليست كبّبة، مع أفَّ زيارةى 

ًض ا٤بسلم ٥با أكرب األثًر يف نفسو؛ حيث ٘بتمع عليو الغربة كا٤برض، فعندما يقـو الدعاة إذل ا٤بري
اهلل بزيارة ىؤالء ا٤برضى كالدعاء ٥بم فتتقبل نفس ا٤بريض كمن يرافقو ما يدعوه إليو كما يقدـ لو 

 من نصحو كإرشادو.
ك٩با ٘بدر اإلشارة إليو أفَّ ا٤بسلمْب يف إسبانيا يتواصوف بإعبلـ الناس با٤بريض ا٤بسلم لزيارتو 
كيطلبوف منهم الدعاء لو بعد الصبلة، كما ٘بتهد بعضي ا٤براكز اإلسبلمية يف رمضاف يف إعداد 

 كجباًت اإلفطاًر كالسحور ٤برافًقي ا٤بريًض. 

: ٔرقم ) ةى كيتبْب من ا١بدكًؿ السابق أفَّ الفقر  ىٍرتىبًة الثامنة  (الساحاُت العامةُ )( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )َِ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، ك٩با تؤكده ىذه النتيجةي عدـى اىتماـ الدعاة ِْ.ُ( كا٫بًٍ
 كلعل السبب يعود إذل أفَّ ميدافى ٗبيداف الساحات العامة؛ لكونو أتى يف ا٤برتبة األخّبة مع أٮبيتو 

الساحات العامة ٰبتاج ٤بهاراتو ال ٲبتلكها ٝبيعي الدعاة كمنها: التحدث باللغًة اإلسبانية بطبلقةو، 
ككذلك امتبلؾ مهارة جذب ا٤بارة كإقناعهم ألخذ ا٤بنشورات الدعويًة كا٤بطويات التعريفية 

سباًف إذل ديًن اهلًل باإلسبلـ، كلذلك البدَّ ًمن االىتماـ ُّذا ا٤بيداف فهو كسيلةه مباشرةه لدعوًة اإل
 تعاذل.



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بمعوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا وسبل عالجها الَمطَْلُب السَّاِبُع: 
ٖٗٓ 

 الَمْطَلُب السَّاِبُع:
المتعلقة بمعوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا وسبل َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة 

 عالجها:
الدعوةي إذل اهلًل ال يكوف طريقيها سهبلن كميسران بل إفَّ طريق الدعوة تعَبيها العوائق كتعَبضها 

دل يسلموا من األذل كا٤بشقة يف  -عليهم السبلـ  -الصعوبات كىذه سنةي اهلًل، فحٌب أنبياء اهلل 
 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱٹٱٹٱ دعوهتم كما
 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خسحس
حركوا ، كقاؿ اإلماـ البغوم يف تفسّبه: )أم (ُ)ٱَّ مق حق مف خف حف جف  مغجغ مع

ُّم  الرسوؿ كالذين آمنوا معو مٌب نصر اهلل، ما زاؿ الببلءي  كخوفوا، حٌب يقوؿى  بأنواع الببليا كالرزايا
 (ِ)(.النصر استبطئواحٌب 
ا١بداكًؿ التالية سيقـو الباحثي بتحليًل أبرز ا٤بعوقات الٍب تعَبض الدعوًة إذل اإلسبلـً يف كيف 

إسبانيا كتتسبب يف ضعًف الدعوة، كمن مثىَّ سيقـو بتحليل سبل عبلج ىذه ا٤بعوقات كسيكوفي 
 توضيًح ذلك كاآليت:

 إسبانيا:تحليُل النتائِج المتعلقِة بمعوقات الدعوِة إلى اإلسالِم في  -ٔ
 تحليُل النتائِج المتعلقِة بسبل عالج معوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا. -ٕ

 
 

  

                                                

 .ّّ، ص ُِْالبقرة، آية سورة  (ُ)
، : عبد الرزاؽ ا٤بهدم،ٙبقيقأبو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود البغوم، معادل التنزيل يف تفسّب القرآف = تفسّب البغوم (ِ)

 .ِّٕ-ِِٕ/ُ، ص ىػ َُِْالطبعة: األكذل، ، بّبكت–الناشر: دار إحياء الَباث العريب 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بمعوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا وسبل عالجها الَمطَْلُب السَّاِبُع: 
ٗٓٗ 

 تحليُل النتائِج المتعلقِة بمعوقات الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: -ٔ
 (ٔ٘جدول رقم )

أفراد  باتِ التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري الستجا
 الدراسة حول المعوقات  التي ُتواجُو القاِئميَن بِالدعوِة إلى اإلسالِم ِفي إْسبانْيا

 الفقرات م
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االنحراف المعياري 
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 ّ ٕٔ.َ َٔ.ْ َ.َ َ ُ.ِ ّ ِ.ْ ٔ ْ.ِٓ ّٔ ّ.ٖٔ ٕٗ قلة الدعاة ُ
 ِ ِٔ.َ ٓٔ.ْ َ.َ َ ٕ.َ ُ ٔ.ٓ ٖ ٖ.ُِ ُّ ٖ.ُٕ َُِ العلمي ضعف تأىيل الدعاة ِ
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 ٓ ْٖ.َ ُْ.ْ ْ.ُ ِ ٖ.ِ ْ ّ.ٔ ٗ ْ.ِّ ْٔ َ.ٕٓ ُٖ تشويو كسائل اإلعبلـ لئلسبلـ ْ
 ُٓ ُُ.ُ ُُ.ّ ِ.ْ ٔ ُ.ّّ ْٕ ُ.ُِ َّ َ.ُّ ْْ ٔ.َُ ُٓ قلة ا٤بساجد ٓ
 ُْ ُّ.ُ ّْ.ّ ُ.ِ ّ ٖ.ِٔ ّٖ ٓ.ُٓ ِِ ّ.ّٕ ّٓ ّ.ُٖ ِٔ ا٤براكز اإلسبلميةقلة  ٔ
 ٕ ٖٔ.َ ّٗ.ْ َ.َ َ ٔ.ٓ ٖ ٕ.ٕ ُُ ِ.ِٖ َْ ٓ.ٖٓ ّٖ الدعاة ضعف التنسيق بْب ٕ

ا٣ببلفات الشخصية بْب  ٖ
 الدعاة

َٔ ِْ.ّ ْْ ُّ.َ ُِ ُْ.ٖ ُٔ ُُ.ّ ُ َ.ٕ ْ.َّ ُ.َْ َُ 

 ُِ ُٕ.ُ َٖ.ّ ٖ.ِ ْ ٗ.ُٔ ِْ ٕ.ُِ ُٖ ْ.ِّ ْٔ ِ.ّٓ َٓ أفعاؿ داعش كالقاعدة ٗ

ا٣ببلفات الفكرية كا٤بنهجية  َُ
 بْب الدعاة

ْٔ ْٓ.ُ ْٓ ُّ.ٕ ِِ ُٓ.ٓ َُ ٕ.َ ُ َ.ٕ ْ.ُّ َ.ٕٗ ٗ 

تطبيق فتاكل البلداف  ُُ
 اإلسبلمية

ِْ ِٗ.ٔ ٓٗ ُْ.ٓ ِِ ُٓ.ٓ ُٓ َُ.ٔ ْ ِ.ٖ ّ.ٖٓ ُ.َٓ ُُ 

 ٓ ْٖ.َ ُْ.ْ ٕ.َ ُ ِ.ْ ٔ ّ.ٔ ٗ َ.ُّ ْْ ٕ.ٕٓ ِٖ عدـ فقو كاقع اَّتمع االسباين ُِ
 مكرر

ُّ 
ضعف التحدث باللغة 

 اإلسبانية
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النزاعات السياسية بْب البلداف 

 العربية
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 - ٗٗ.ٓ ٘ٓ.ٗ المتوسط الحسابي العام

( أف ٧بورى ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل ًُٓخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )يػىتًَّضحي ًمٍن 
( فقرة، كتشّب النتيجةي السابقة إذل تفاكت استجابات أفراد عىٌينةي ُٔاإلسبلـً يف إٍسباٍنيا يتضمن )

 إٍسباٍنيا   .الدٍّراسىًة حوؿ ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 
ا يىديؿ  على أفَّ ىينىاؾ ْْ.َ( با٫براؼو معيارم )َٓ.ْيبلغ ا٤بتوسطي ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى

موافقةه بػىٍْبى أٍفراًد الدٍّراسًة ًمنى الد عىاًة على ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف 
لة الدعم المادي، وكذلك ضعف تأىيل الدعاة العلمي، )قإٍسباٍنيا، كمن أبرز تلك ا٤بعوقات: 

إضافًة إلى قلِة الدعاة، وضعف التحدث باللغِة اإلسبانية، وكذلك تشويو وسائل اإلعالم 
 لإلسالم، إضافًة إلى عدِم فقو واقع المجتمع اإلسباني(.

ًئمْبى بًالدعوًة إذل كالفقراتي التالية يقوـي الباحثي فيها بتحليل ىذه ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القا
 اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا مرتبة تنازليان كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل:

: ّرقم )فبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة األكذل (قلُة الدَّعِم المادي)( كىيى
بً ا٤ب

رىاؼو ًمعٍ ّٕ.ْٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) تعكسي بياناتي الدراسة ا٤بيدانية أفَّ (، ك ُٔ.َياًرم )( كا٫بًٍ
الغالبية من أفراد العينة يوافقوف على أفَّ قلةى الدعم ا٤بادم ييعتربي عائقا مؤثران كبشدة على الدعوة 
إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، فمن ا٤بعركؼ أف الدعم ا٤بادم مهم لنجاح الدعوة، فهناؾ عدده من 

ست ملكى للمسلمْب، كإ٭با ىي مؤجرةه كيقـو ا٤بصلوف بدفع اإلٯبار بشكلو ا٤بساجد يف إسبانيا لي
شهرم، كما أفَّ ا٤بناشط الدعوية ٙبتاج إذل الدعم ا٤بادم من شراء كتبو كطباعة منشورات كإقامة 

 ٨بيمات دعوية؛ لذا كاف تأثّبي ىذا العائق كاضحان يف ميداف الدعوة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا .
جاءت  (العلمي الدعاةِ  تأىيلِ  ضعفُ )( كىيى: ِرقم ) ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى كيتبْبي من 

ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم )ٓٔ.ْبًا٤ب (، كتيظهري بياناتي الدراسة ِٔ.َ( كا٫بًٍ
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ٗٓٙ 

ي لدل الدعاة ا٤بيدانية أف الغالبية من أفراد العينة يؤكدكف على أفَّ ىناؾ ضعف يف ا١بانب العلم
كا٣بطباء كاألئمة ٩با يعترب عائقا من معوقات الدعوة، كحيث أفَّ الداعية كا٣بطيب كاإلماـ ىو 
ا٤بقصد للمستفتْب كمن يريد معرفة بعض أحكاـ الدين من ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب؛ لذا كاف 

ال يستجيبوف ضعفي التأىيل العلمي لو آثاره سلبية على الدعوة ٩با ٯبعل ا٤بدعوين ينفركف ك 
 للداعي عند مبلحظتهم ٥بذا الضعف.

: ُرقم )كبالنظر إذل ا١بدكًؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة الثالثة ٗبتوًسطو قلُة الدعاِة( )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )َٔ.ًْحسىايبٌ ) كيظهر من نتيجة ىذه الفقرة أفَّ قلةى الدعاة يف (، ٕٔ.َ( كا٫بًٍ
ن ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوة إذل اإلسبلـ ىناؾ، كيَبتب على ىذا ا٤بعوؽ ضعف إسبانيا ىو م

الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا حيث إفَّ ميدافى الدعوة كاسعه لذلك يزيد ا٢بمل كالضغط على من 
ـى الداعية كثّبةه  يقـو بالدعوة إذل اإلسبلـ اآلف يف إسبانيا من دعاة كخطباء كأئمة حيث إفَّ مها

ها ما يوجو للمسلمْب من تعليمهم القرآف كالدركس العلمية كاألحكاـ الشرعية، كمنها ما يوجو من
.  لغّب ا٤بسلمْب من اإلسباًف كدعوهتم إذل اإلسبلـً

كلذلك كاف تأثّبي قلًة الدعاة كاضحان يف ميداف الدعوة يف إسبانيا، حيث أفَّ أغلبى أنشطة الدعاة 
 ىناؾ، ٩با أثػَّرى على األنشطًة الدعوية ا٤بوجهة لغّب ا٤بسلمْبى كا٣بطباء كاألئمة موجهة للمسلمْب

 من اإلسباًف.

 ضعُف التحدِث باللغة اإلسبانيِة(: )( كىيى ُّرقم )كيتبْب من ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى 
ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

رىاؼو ًمٍعيارًم)ْٗ.ْجاءت بًا٤ب (، كيف ٦بموًع إجابات ِٖ.َ( كا٫بًٍ
أفراد العينة التأكيد على أفَّ )ضعفى التحدث باللغة اإلسبانية( من ا٤بعوقاًت الٍب تواجو الدعوة 

يف إسبانيا، كليس فقط اإلسباف  ا٤بدعوينإذل اإلسبلـ، فاللغةي اإلسبانية ىي كسيلةي التواصًل مع 
بل حٌب أبناء ا٤بسلمْب الذين نشئوا يف إسبانيا من الشباب فإهنم قد تلقوا تعليمهم يف ا٤بدارًس 
باللغة اإلسبانيًة؛ لذلك أصبحت اإلسبانية لغتهم، لذا من ا٤بهم للدعاة كا٣بطباء كاألئمة يف 

 الدعوة كإيصا٥با للمدعوين. إسبانيا إتقاف اللغة اإلسبانية حٌب يتمكنوا من إببلغ
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: ْرقم )كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى    (تشويُو وسائِل اإلعالِم لإلسالمِ )( كىيى
ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

كيظهر من بياناًت الدراسة ا٤بيدانية موافقة  (،ُْ.ْجاءت بًا٤ب
نسبة كبّبة من أفراد العينة على أفَّ تشويو كسائل اإلعبلـ اإلسبانية لئلسبلـ ىو من ا٤بعوقاًت الٍب 
تؤثر على مساًر الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، فمن ا٤بعلوـً أفَّ كسائلى اإلعبلـ ٥با قدرةه على 

لذلك عندما ٙبديثي حادثةه تتعلق با٤بسلمْب فيتم استغبل٥با من بعًض  صياغة الرأم العاـ كتوجيهو
.  كسائل اإلعبلـ اإلسبانية ٩با ٯبعلي اإلسبافي ينفركف من ا٤بسلمْبى كال يتقبلوف الدعوةى إذل اإلسبلـً

عدُم فقِو واقِع المجتمِع )( كىيى: ُِرقم )كبالنظًر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  
ىٍرتىبًة ا٣بامسة مكرر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( االسباني

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُْ.ْبًا٤ب كتعكس  (،ْٖ.َ( كا٫بًٍ
بيانات الدراسة موافقة نسبة كبّبة من أفراد العينة على أفَّ )عدـى فقو كاقع اَّتمع اإلسباين( ىو 

فإفَّ فقوى كاقع اَّتمع اإلسباين من ا٤بعوقات الٍب تؤثر على مسار الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، 
كمعرفة أحواؿ ا٤بسلمْب كالوقوؼ عليها مهم للدعاة كا٣بطباء كاألئمة حٌب يستطيعوف مناقشة 

يف معرفتو  ا٤بوضوعات الٍب هتم ا٤بدعوين كٙبصل ٥بم الفائدة ا٤برجوه، كٲبثل ذلك اقتداء بالنيب 
إذل اليمًن فشرح لو كاقع ا٤بدعوين   لواقع ا٤بدعوين كما يف حديث معاذ عندما أرسلو النيب

٤بعاذ بن جبل   كأهنم من أىل الكتاب كحدد لو ا٤بوضوعات الٍب يدعوىم إليها، فقد قاؿ  
( : ـي اهلل، فإذا عرفوا اهلل،  ما تدعوىم إليو عبادةى  أىل كتاب، فليكن أكؿي  على قوـً  إنك تقد

اهلل  مهم كليلتهم، فإذا فعلوا، فأخربىم أفَّ يف يو  صلواتو  اهلل قد فرض عليهم ٟبسى  فأخربىم أفَّ 
منهم كتوؽ كرائم أمواؿ  ذٍ فرض عليهم زكاة من أموا٥بم كترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ُّا، فخي 

 (ُ)(.الناسً 
: ٕرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة  (الدعاةِ  ضعُف التنسيِق بينَ )( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعيارًم )ّٗ.ْالسابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) كيتضح من ٦بموع نتائج آراء أفراد  (،ٖٔ.َ( كا٫بًٍ

العينة  ا٤بؤيدة بأفَّ )ضعفى التنسيًق بْبى الدعاًة(  يعترب معوؽ مؤثر كبشدة على الدعوة إذل 
جهود الدعاة، كضعفي ا٤بناشًط اإلسبلـ يف إسبانيا، فضعفي التنسيق بْب الدعاة يسبب تشتت 

                                                

 .ُُٗ/ِ، ص ُْٖٓالناس يف الصدقة(، كتاب الزكاة، حديث رقم باب )ال تؤخذ كرائم أمواؿ  صحيح البخارم،  (ُ)
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الدعوية فقد تتكرر ا٤بناشط الدعوية يف حي أك مدينة كلو كاف ىناؾ تنسيق لتوزعت ا٤بناشط 
 بشكل مناسب على ا٤بدعوين ككانت نتائجيها أفضلى.

: ُْرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى   جاءت عدُم وجوِد مترجميَن للدعاِة()( كىيى
ىٍرتىب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ِّ.ًْة الثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )بًا٤ب تؤكد بيانات الدراسة  (، ك ٖٗ.َ( كا٫بًٍ
ا٤بيدانية على أفَّ: )عدـى كجود مَبٝبْب للدعاة( من ا٤بعوقاًت الٍب تواجو الدعوة إذل اإلسبلـ يف 

ىؤالء الدعاة ال  إسبانيا، فإسبانيا يزكرىا العديد من الدعاة من أقطار العادل اإلسبلمي، كأغلب
بَبٝبة احملاضرات كالكلمات كا٣بطب،  يقوموفيتقنوف اللغة اإلسبانية؛ لذا ٰبتاجوف إذل مَبٝبْب 

ـي كجودىم من  كالٍب يكوف ا٤بدعوين فيها ال يفهموف اللغة العربية، فكافى قلةي ا٤بَبٝبْب أك عد
 ا٤بعوقاًت الٍب تعوؽي الدعوة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.

: َُرقم )من ا١بدكًؿ السابق أفَّ الفقرةى  كيتبْبي   الخالفاُت الفكريِة والمنهجية بين )( كىيى
ىٍرتىبًة التاسعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) جاءت الدعاِة(

رىاؼو ًمٍعيارًم )ُّ.ْبًا٤ب كيظهر من (، ٕٗ.َ( كا٫بًٍ
من  كا٤بنهجية بْب الدعاة( بياناًت الدراسة ا٤بيدانية أف الغالبية يوافقوف على أفَّ )ا٣ببلفاتى الفكرية

ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوة، كقد خلق اهلل ا٣بلق متفاكتْب يف فهمهم كعقو٥بم كمن سنن اهلل 
سبحانو االختبلؼ بْب الناًس كىذا ينطبق على الدعاة، لكن ا٤بفَبض أٍف ال يؤثر ىذا ا٣ببلؼ 

كالتعصب لطائفة معينة أك على الدعوة كمناشطها، كمٌب ما غلب جانب حظوظ النفس كا٥بول 
حزب ٧بدد على ىم الدعوة نتج عن ىذا ا٣ببلفات بْب الدعاًة كالٍب تؤثر ببل شك على استجابة 

 ا٤بدعوين عندما يرككف الدعاة كىم القدكة ٨بتلفْب كمتنازعْب فيما بينىهم.
: ٖرقم )كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  لدعاِة( الخالفاُت الشخصيِة بيَن ا)( كىيى

ىٍرتىبًة العاشرة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم)َّ.ْجاءت بًا٤ب ك تعكس ىذه  (،َْ.ُ( كا٫بًٍ

النتيجة التأكيد  على أفَّ )ا٣ببلفاتى الشخصية بْب الدعاة( ىي من ا٤بعوقات الٍب تؤثر على 
طباء كاألئمة ىم قدكة صا٢بة يف مسار الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا، فمن ا٤بعلوـً أفَّ الدعاةى كا٣ب

نظر ا٤بدعوين لذلك عندما تكوف ىناؾ خبلفات شخصية بْب الدعاة فإهنا تنعكس كتؤثر سلبان 
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على الدعوًة حيث ينفري ا٤بدعوين عند ذلك كتكوف ىذه من أكرب معوقات استجابة ا٤بدعوين 
 للدعوًة.

:  (ُُرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   تطبيُق فتاوى البلدان )كىيى
ىٍرتىبًة ا٢بادية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )(اإلسالمية

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٖٓ.ّبًا٤ب كتؤكد ىذه (، َٓ.ُ( كا٫بًٍ
النتيجة على أفَّ )تطبيقى فتاكل البلداًف اإلسبلمية( يعترب معوؽ مؤثر كبشدة على الدعوًة إذل 

فتول تتغّب ٕبسًب الزماف كا٤بكاف كما يصلح من فتاكل يف اإلسبلـً يف إسبانيا، فبل شك أفَّ ال
ببلد اإلسبلـ ال يشَبط أف تصلح للمسلمْب يف ببلد أخرل، مثل األقلية اإلسبلمية يف ببلًد 

 النصارل يف إسبانيا.
: ٗرقم )كبالنظر إذل ا١بدكًؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  ىٍرتىبًة أفعاُل داعش والقاعدِة( )( كىيى

بًا٤ب
رىاؼو ًمٍعياًرم )َٖ.ّلثانية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )ا يتأكدي من ٦بموع إجابات  (، كُٕ.ُ( كا٫بًٍ

أفراد العينة أفَّ )أفعاؿى داعش كالقاعدة( من ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا،  
ا٤بسلمْبى، كٰبدث نفوره  فكلما حدثى تفجّبه أك قتل يف أمٍّ بلدو أكركيب تبدأ ا٤بضايقات تبلحق

من اَّتمع اإلسباين من الدعاة كعدـ تقبل للمسلمْب؛ ٩با يشكل عائقان كبّبا أماـ دعوة غّب 
 ا٤بسلمْب من اإلسباف.

( أفَّ أقل أربع فقرات ٗبحور معوقات الدعوًة إذل اإلسبلـً يف ُٓكقد بينت النتائجي با١بدكؿ رقم )
( مرتبة تنازليان كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، ُٔ،ٓ، ٔ، ُٓإسبانيا تتمثل يف الفقرات رقم ) 

 كذلك على النحو التارل:
: )ُٓرقم )فيكشف لنا ا١بدكؿي السابقي أفَّ الفقرةى  الِنزاعاُت السياسيُة بيَن البلدان ( كىيى

ىٍرتىبًة الثالثة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )العربيِة(
رىاؼو ًمٍعيارًم )ُٓ.ّجاءت بًا٤ب كيتضح (، ُِ.ُ( كا٫بًٍ

)النزاعاًت السياسية بْبى البلداًف العربيًة(  يعترب معوؽ على  من ٦بموع نتائج ىذه الفقرة بأفَّ 
الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كلكن بنسبة أقل من نسبة ا٤بوافقْب على ا٤بعوقات السابقة، كاهللي 
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، كال شك أفَّ انتقاؿ (ُ) َّمس خس حس جس مخ جخ ُّٱتعاذل يقوؿ: 
ا٣ببلفات السياسية بْب الدكؿ العربية إذل أكساط الدعاة كالبيئة الدعوية يف إسبانيا مضر على 
الدعوة كيَبتب عليو التنافر كالتقاطع بْب الدعاة كٙبجيم عمل ا٤براكز اإلسبلمية ٔبنسية ٧بددة، 

 فيكوف لو تأثّبه سليب على الدعوة كا٤بدعوين ىناؾ. 

: ٔرقم )إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي  كبالنظر  ىٍرتىبًة ( قلُة المراكِز اإلسالميةِ )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّْ.ّالرابعة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) تؤكد بيانات الدراسة  ا٤بيدانية (، ُّ.ُ( كا٫بًٍ
لكن نسبة القائلْب ُّذا الرأم على أفَّ )قلة ا٤براكز اإلسبلمية( من ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوة 

ليست كبّبة كداللة ىذا أفَّ ىناؾى نسبةه ال بأس ُّا ٧بايدة، كىناؾ نسبة مرتفعة نوعان ما ترل أف 
 العدد ا٢بارل من ا٤براكز اإلسبلمية كايف بشكل جيد ٣بدمة الدعوة كالقياـ ُّا.

ا فيها ما يكفي من ا٤براكز كللجمع بْبى آراء أفراد العينًة فيبدك أفَّ ىناؾ مدفه يف إسباني
اإلسبلمية، بينما ىناؾ مدف ٙبتاج إلنشاًء مراكز إسبلمية فيها ٣بدمة الدعوًة إذل اإلسبلـً يف 

 إسبانيا.

: ٓرقم )كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى   ىٍرتىبًة ا٣بامسة قلُة المساجِد( )( كىيى
جاءت بًا٤ب

يف ٦بموع إجابات أفراد العينة (، ك ُُ.ُرىاؼو ًمٍعيارًم )( كا٫بًٍ ُُ.ّعشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
التأكيد على أفَّ قلة ا٤بساجد يف إسبانيا  من ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوًة إذل اإلسبلـً ىناؾ كإف  
كانت نسبة ا٤بوافقْب ليست بكبّبة كلعل سبب ىذا اختبلؼ احتياج ا٤بسلمْب إذل مساجد من 

تكوف فيها ما يكفي من ا٤بساجد فيما قد يكوف ىناؾ مدفه ال مدينة ألخرل، فهناؾ مدفه قد 
يوجد فيها ما يكفي من ا٤بساجد؛ ك٥بذا كانت قلة ا٤بساجد عائقان للدعوة يف منطقة كال يعترب 

 عائقا يف منطقةو أخرل يف إسبانيا.
: ُٔرقم )كبالنظر إذل ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي    (الدعويالتضييُق على العمِل )( كىيى

ىٍرتىبًة السادسة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم )ُُ.ّبًا٤ب (، كقد أتى ترتيب ىذا ُِ.ُ( كا٫بًٍ

                                                

 .ُٔٓ، ص َُسورة ا٢بجرات، آية   (ُ)
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كتؤكد بيانات الدراسة  ا٤بيدانية من خبلؿ ا٤بعوؽ يف ا٤برتبة األخّبة من خبلؿ نتيجة ىذه الفقرة، 
ىناؾ تقارب بْب ا٤بوافقْب كغّب ا٤بوافقْب  آراء أفراد العينة ًمن الدعاًة كا٣بطباًء كاألئمًة على أفَّ 

على ىذا ا٤بعوؽ، كنسبة كبّبة من احملايدين، فهناؾ نسبةه ال بأس ُّا يركف عدـ موافقتهم على أفَّ 
ىناؾ تضييقه على العمل الدعوم  كإ٭با ىناؾ حرية للدعوة يف إسبانيا فيستطيع الدعاة ٩بارسة 

ل ا٤براكز اإلسبلمية كا٤بخيمات الدعوية كا٤بؤسسات التعليمية ا٤بناشط الدعوية يف ميادين ٨بتلفة مث
 كالسجوف كا٤بستشفيات.
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 تحليُل النتائِج المتعلقِة بسبل عالِج معوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا: -ٕ
 (ٕ٘جدول رقم )

 الستجاباتِ التكراراُت والنَّْسُب المئويُة والمتوسطاُت الحسابيُة واالنحراُف المعياري 
أفراد الدراسة حول ُسبل عالج المعوقات التي ُتواجُو القاِئميَن بِالدعوِة إلى اإلسالِم ِفي  

 إْسبانْيا

 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 ّ ِٔ.َ ْٔ.ْ َ.َ َ ْ.ُ ِ ٓ.ّ ٓ ٔ.ِْ ّٓ ْ.َٕ ََُ الدعاةأعداد زيادة  ُ

تأىيل الدعاة كتوطينهم  ِ
 يف إسبانيا

ُُٖ ّٖ.ُ َِ ُْ.ُ ِ ُ.ْ ِ ُ.ْ َ َ.َ ْ.ٕٗ َ.ّٓ ُ 

رسم خطة لتعزيز ا٤بوارد  ّ
 ا٤بادية

َُٓ ّٕ.ٗ ِّ ِِ.ٓ ّ ِ.ُ ِ ُ.ْ َ َ.َ ْ.ٔٗ َ.ٓٗ ِ 

تكثيف ا٤بشاركات  ْ
 اإلعبلمية

ٕٗ ٓٓ.ٔ ْٓ ّٖ.َ ٔ ْ.ِ ّ ِ.ُ َ َ.َ ْ.ْٕ َ.ٖٔ ٕ 

 ُِ َٗ.ُ ٕٖ.ّ ٕ.َ ُ ٗ.ُٔ ِْ َ.ُِ ُٕ ٗ.ّٓ ُٓ ٓ.ّْ ْٗ ا٤بساجد عمارة ٓ
 ُّ َُ.ُ ٖٔ.ّ ٕ.َ ُ ِ.ُٔ ِّ ٖ.ُْ ُِ ُ.ّّ ْٕ ِ.ّٓ َٓ إنشاء ا٤براكز االسبلمية ٔ

ٕ 
كضع خطط للتنسيق 

بْب الدعاة لتبليف 
 ا٣ببلفات بينهم

ٖٓ ٓٗ.ٗ ْٔ ِّ.ْ ٕ ْ.ٗ ْ ِ.ٖ َ َ.َ ْ.ْٗ َ.ِٕ ٔ 

بياف ضرر أفعاؿ داعش  ٖ
 كالقاعدة

ّٔ ْْ.ْ ْٔ ِّ.ْ ُُ ٕ.ٕ ُٗ ُّ.ْ ّ ِ.ُ ْ.َْ ُ.ُِ َُ 

أخذ الفتول من  ٗ
 ا٤برجعية ا٤بوثوقة

ّٕ ُٓ.ْ ُْ ِٖ.ٗ ُٖ ُِ.ٕ ٗ ٔ.ّ ُ َ.ٕ ْ.ِْ َ.ٗٓ ٗ 

َُ 
معرفة الواقع االسباين 

 بشكل جيد
ََُ َٕ.ْ ِّ ِِ.ٓ ٕ ْ.ٗ ّ ِ.ُ َ َ.َ ْ.ُٔ َ.ٖٔ ْ 

إقامة دكرات مكثفة  ُُ
 لتعليم اللغة اإلسبانية

ِٗ ْٔ.ٖ ّٖ ِٔ.ٖ ٖ ٓ.ٔ ْ ِ.ٖ َ َ.َ ْ.ْٓ َ.ّٕ ٓ 

 ٖ ٖٗ.َ ّّ.ْ ٕ.َ ُ ٗ.ْ ٕ ِ.ٗ ُّ َ.ُّ ْْ ِ.ْٓ ٕٕ مرافقة مَبٝبْب للدعاة ُِ
 ُُ َّ.ُ ِٗ.ّ ُ.ِ ّ ِ.ٗ ُّ ٔ.ُٕ ِٓ ّ.ّٕ ّٓ ٖ.ّّ ْٖالبعد عن توظيف  ُّ
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 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

االنحراف  
المعياري

 
الترتيب

 

 موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
 غير موافق 

 بشدة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

ا٤براكز اإلسبلمية 
 سياسيا

ُْ 
مطالبة ا٢بكومة 

اإلسبانية بعدـ التضييق 
 على ا٤براكز

ّٕ ِٔ.ُ ّٓ ِْ.ٔ َّ ُِ.ُ ِٗ َِ.ْ ُُ ٕ.ٕ ّ.ُْ ُ.ِٖ ُْ 

 - ٗٗ.ٓ ٕٛ.ٗ المتوسط الحسابي العام

( أفَّ ٧بور سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة ِٓيػىتًَّضحي ًمٍن ًخبلًؿ ا١بىٍدكىًؿ رقم )
 ( فقرة، ُْإذل اإلسبلـً يف إٍسباٍنيا يتضمن )

ا يىديؿ  على أفَّ ىناؾ ميوافقةه ْْ.َ( با٫براؼو معيارم )ِٖ.ْيبلغ ا٤بتوسط ا٢بسايب العاـ ) (، كىىىذى
أفراًد الدراسًة ًمنى الد عاًة على سيبل عبلج ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى بًالدعوًة إذل  بشدةو بْبى 

تأىيل الدعاة وتوطينهم في إسبانيا، وكذلك رسم )اإلسبلـً يف إٍسباٍنيا، كمن أبرز تلك السيبل 
إلسباني بشكل ومعرفة الواقع ا الدعاة،أعداد زيادة خطة لتعزيز الموارد المادية، إضافة إلى 

وضع خطط للتنسيق بين الدعاة جيد، وإقامة دورات مكثفة لتعليم اللغة اإلسبانية، وكذلك 
 (.لتالفي الخالفات بينهم

كالفقرات التالية يقـو الباحث فيها بتحليل سبل عبلج ىذه ا٤بعوقات الٍب تيواجوي القاًئمْبى 
 كفقان للمتوسط ا٢بسايب ٥با، كذلك على النحو التارل: بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا مرتبة تنازليان 

: ِرقم )بالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   تأىيُل الدعاِة وتوطينهم في )( كىيى
ىٍرتىبًة األكذل ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )(إسبانيا

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٕٗ.ْبًا٤ب فإفَّ كجودى دعاةو (، ّٓ.َ( كا٫بًٍ
مؤىلْب علميان كمؤىلْب مهاريان يف التعامل مع ا٤بدعوين ينعكس على نتائج الدعوة كيكوف سببان يف 
ىداية الكثّبين كتبليغ دين اهلل إذل اإلسباف، كىذا يستوجب على ا٥بيئات كا٤بنظمات الدعوية الٍب 

الدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا فإفَّ  ً هتتم بالدعوة يف إسبانيا أٍف تسعى لتأىيل الدعاة للعمل يف 
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الفرصى الدعوية كثّبة يف إسبانيا يف تعليم ا٤بسلمْب كأبنائهم كيف دعوة غّب ا٤بسلمْب من اإلسباف، 
 كإ٭بَّا ٙبتاج إذل دعاة مؤىلْب ليقوموا بواجب الدعوة يف إسبانيا.

رسُم خطٍة لتعزيِز الموارِد الماديِة( ): ( كىيى ّرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي 
ىٍرتىبًة الثانية ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٗٔ.ْبًا٤ب (، كداللةي نتيجًة ىذه الفقرة أفَّ ٗٓ.َ( كا٫بًٍ
كرسم مثل ىذه ا٣بطة ٰبتاج جهد كبّب  ،ىذا ا٢بلى ٩با يساعد على إزالة معوؽ قلًة الدعم ا٤بادم

الدعوة يف إسبانيا كيف حاؿ كانت لديهم خطة مناسبة لتعزيز ا٤بوارد ا٤بالية  من العاملْب يف حقل
فسيجدكف من القائمْب بالدعوة يف ا٤بؤسسات كا٥بيئات الدعوية اإلسبلمية دعمان ٥بم مع أٮبية 
تفعيل األكقاؼ ا٣بّبية يف إسبانيا لدعم ا٤براكز اإلسبلمية، فإفَّ األكقاؼ من أفضل ا٤بوارد ا٤بباركة 

ٍب تدعم النشاط الدعوم كدخلها مستمر ٩با يساعد على تعزيز ا٤بوارد ا٤بالية للمراكز اإلسبلميًة ال
 يف إسبانيا.

: ُرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  ىٍرتىبًة  (الدعاةِ أعداِد  زيادةُ )( كىيى
جاءت بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعياًرم )ْٔ.ْالثالثة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) (، كتأيت ىذه النتيجة للتأكيد على أفَّ ِٔ.َ( كا٫بًٍ
كىو: زيادة أعداد الدعاة مناسب جدا كٰبل مشكلة قلًة أعداد الدعاة ، فإفَّ زيادهتم ىذا ا٢بل 

سوؼ يكوف من أفضل ا٢بلوؿ لعبلج ا٤بعوقات الٍب تواجو الدعوة إذل اإلسبلـ ىناؾ، لذا على 
على أفَّ يكوف إلسبانيا نصيب من الدعاة كإذا  ا٥بيئات كا٤بؤسسات الدعوية اإلسبلمية أٍف ٙبرص

دل يكن باإلمكاف أٍف يكونوا دعاة مستقرين يف إسبانيا، فيجبي تكثيف زيارات الدعاة كبشكل 
دكرم مع إقامة برنامج دعوم يتضمن ما يناسب ا٤بدعوين يف إسبانيا حٌب ٙبصل الفائدة كيستمر 

 نشر العلم كالدعوة ىناؾ.
: َُرقم )السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي كبالنظر يف ا١بدكؿ   معرفُة الواقِع االسباني بشكٍل )( كىيى

ىٍرتىبًة الرابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )( جيدٍ 
رىاؼو ًمٍعياًرم )ُٔ.ْبًا٤ب (، كنتيجةي ىذه الفقرة ٖٔ.َ( كا٫بًٍ

ينبغي على الدعاة ا٢برص على معرفة الواقع اإلسباين بشكلو جيدو مثل أنظمة تؤكد على أنَّو 
الدكلة ككذلك معرفة كاقع ا٤بسلمْب كا٤بوضوعات الدعوية الٍب هتمهم كٰبتاجوف إذل تبيينها، كما 
البد أف ٰبرص أف ال يشق عليهم يف الفتول، فا٤بسلموف يف البلداف غّب ا٤بسلمة ال يستطيعوف 



 َتْحليُل نَتائِج الدّْراسِة الميدانيِة المتعلقة بمعوقاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا وسبل عالجها الَمطَْلُب السَّاِبُع: 
ٗٔ٘ 

اإلسبلـ مثل من كاف يف بلد إسبلمي؛ لذا كاف من ا٤بهم معرفة الواقع يف إسبانيا تطبيق أحكاـ 
.  للدعاًة ىناؾى

: ُُرقم )كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  إقامُة دوراٍت مكثفٍة لتعليِم اللغِة )( كىيى
ىٍرتىبًة ا٣بامسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) اإلسبانيِة(

رىاؼو ْٓ.ْجاءت بًا٤ب (، كتؤكد ّٕ.ًَمٍعيارًم ) ( كا٫بًٍ
ضعًف التحدث باللغة االسبانية(، فإفَّ )إقامةى دكرات )ىذه النتيجة على ىذا ا٢بل ٤بشكلة 

مكثفة للدعاة لتعليم اللغة اإلسبانية( مهم للدعاة إلتقاف اللغة اإلسبانية حٌب يستطيعوف التواصل 
 ٤بدعوين اإلسباف كدعوهتم إذل اإلسبلـ.مع ا٤بدعوين من ا٤بسلمْب ٩بن ال يتقن اللغة العربية كمع ا

: ٕرقم )كبالنظر يف ا١بدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   وضُع خطٍط للتنسيِق بيَن الدعاِة )( كىيى
ىٍرتىبًة السادسة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )لتالفي الخالفاِت بينهم(

رىاؼو ًمٍعياًرم )ْٗ.ْبًا٤ب (، ِٕ.َ( كا٫بًٍ
ىذه ا٤بعوقات الٍب تؤثر على الدعوة ى ىذا ا٢بل كذلك لعبلج كنتيجة ىذه الفقرة تؤكد عل

)ا٣ببلفات الفكرية( ك)ا٣ببلفات الشخصية( ك)ضعف التنسيق بْب الدعاة(، فإفَّ )كضعى خطط 
للتنسيق بْب الدعاة لتبليف ا٣ببلفات بينهم( مهم جدان، فإفَّ التنسيق بْب الدعاة يف ا٤بناشط 

ات يعود بنفعو على الدعوة كا٤بدعوين، كالبد أٍف يكوف ىم ا١بميع الدعوية كتبادؿ ا٣بربات كالزيار 
ىو ما ينفع الدعوة كمقصدىم ٝبيعان ابتغاءى ما عند اهلل سبحانو كتعاذل، كٯبب كضع مصلحة 
الدعوة فوؽ كل اعتبار كنبذ كل ما يعيق الدعوة كيسبب الفرقة بْب الدعاة من مصاحل شخصية 

 فائدتيو على الدعوًة كا٤بدعوين كبّبة.  تكوفذا التنسيق أك قناعات فكرية، فإفَّ مثلى ى
جاءت تكثيُف المشاركاِت اإلعالميِة()( كىيى: ْرقم ) كيكشف لنا ا١بدكؿ السابق أفَّ الفقرةى  

ىٍرتىبًة السابعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم )ْٕ.ْبًا٤ب كقد جاءت نتيجة ىذه (، ٖٔ.َ( كا٫بًٍ

على ىذا ا٢بل كىو: )تكثيفي ا٤بشاركات اإلعبلمية(، فإفَّ ظهور الدعاة يف كسائل  الفقرة با٤بوافقة
اإلعبلـ ا٤بختلفة مثل التلفاز كالراديو كعلى شبكات التواصل االجتماعي كقيامهم بتوضيح موقف 
 اإلسبلـ من القضايا الٍب يهاٝبو فيها اإلعبلـ اإلسباين، كالتأكيد على أفَّ ىذا الدين ديني تسامحو 

 كرفق كفيو صبلحي اَّتمًع كىدايًتو.
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: ُِرقم )كبالنظًر يف ا١بىٍدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة مرافقُة مترجميِن للدعاِة( )( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ّّ.ْالثامنة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) تعكسي نتائجي الدراسة ا٤بيدانية آراء  (، ك ٖٗ.َ( كا٫بًٍ
ا٤بوافقة على أفَّ )مرافقةى مَبٝبْب للدعاة( من ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٤بعا١بة مشكلة ضعف أفراد العينة 

التحدث باللغة اإلسبانية، كىذا ا٢بل  يناسب كثّبا الدعاة الزائرين من خارج إسبانيا كال يتقنوف 
 اللغة اإلسبانية، فإفَّ كجودى مَبجم ٥بم ضركرة حٌب يتمكن من نقل كترٝبة كبلمهم للمدعوين

 خبلؿ احملاضراًت كخطًب ا١بمعًة.
: ٗرقم )كبالنظر يف ا١بىٍدكؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   أخُذ الفتوى مْن المرجعيِة الموثوقِة( )( كىيى

ىٍرتىبًة التاسعة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )
رىاؼو ًمٍعيارًم )ِْ.ْبًا٤ب كيؤكد أفراد العينة من  (،ٓٗ.َ( كا٫بًٍ

السابق على أفَّ )أخذى الفتول من ا٤برجعية ا٤بوثوقة( ىي من سيبًل  خبلؿ إجابتهم يف ا١بىٍدكؿً 
عبلج معوقات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، فإفَّ اختبلؼ الفتول كا٤بفتْب يعترب عائق كبّب 
كيسبب إرباؾ للمدعوين؛ لذا كاف على الدعاة ا٢برص على أٍف يوجو ا٤بدعوين بأخذ الفتول ٩بن 

 بواقًع اَّتمًع اإلسباين. يكوف ذك علمو كفقوو 
: ٖرقم )كيكشف لنا ا١بىٍدكؿي السابق أفَّ الفقرةى  بياُن ضرِر أفعاِل داعٍش والقاعدِة( )( كىيى
ىٍرتىبًة العاشرة ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

رىاؼو ًمٍعياًرم )َْ.ْجاءت بًا٤ب (، كيظهر من نتيجة ُِ.ُ( كا٫بًٍ
سبة ٤بعا١بة مشكلة )أفعاًؿ داعشو كالقاعدًة(، كيكوف ىذه الفقرة أفَّ ىذا ا٢بل من ا٢بلوؿ ا٤بنا

بياف ضرر أفعاؿ داعش كالقاعدة مناسبان يف خطب ا١بمعة، كما ينبغي أٍف ٰبرصى الدعاة على 
تبيْب ضبلؿ ىذه الفئة يف أكساط الشباب الذين من احملتمل أٍف تكوف قد تأثرت أفكارىم 

مات الشبابيًة الدعويًة كغّبىا من ا٤بياديًن كعقو٥بم با٫برافات ىذه الفئة كذلك خبلؿ ا٤بخي
 الدعوية ا٤بناسبًة ٥بذا ا٤بوضوًع.

( أفَّ أقل أربع فقرات ٗبحور سبل عبلج معوقات الدعوة إذل ِٓكقد بينٍت النتائجي با١بىٍدكًؿ رقم )
( مرتبة تنازليان كفقان للمتوسط ُْ، ٔ، ٓ، ُّاإلسبلـ يف إسبانيا تتمثل يف الفقرات رقم ) 

 سايب ٥با، كذلك على النحو التارل:ا٢ب
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: ُّرقم ) فيكشف لنا ا١بىٍدكؿي السابق أفَّ الفقرةى   البعُد عْن توظيِف المراكِز اإلسالميِة )( كىيى
ىٍرتىبًة ا٢بادية عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) سياسياً(

رىاؼو ًمٍعيارًم )ِٗ.ّجاءت بًا٤ب (، كقد َّ.ُ( كا٫بًٍ
ة إال أفَّ النسبة أقل من ا٢بلوؿ السابقة، كال شك بأنَّوي من جاءت نتيجة ىذه الفقرة موافق

الواجب على الدعاة االىتماـ بالدعوة كتبليغ دين اهلل للناس، كعامة ا٤بسلمْب يف حاجة إذل 
كأحكاـ الشريعة بعيدان عن أمٍّ نزاعاتو سياسيةو أك  تعليمهم الكتاب كالسنة كسّبة النيب 

 ؽ ا٤بسلمْب كال ٘بمعهم.اختبلفات حزبية، فكل ىذه تفر 

: ٓرقم )كبالنظًر يف ا١بىٍدكًؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   ىٍرتىبًة الثانية عشر  عمارُة المساجِد()( كىيى
بًا٤ب

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٕٖ.ّٗبتوًسطو ًحسىايبٌ ) يف ٦بموع إجابات أفراد العينة التأكيد (، ك َٗ.ُ( كا٫بًٍ
من سبل عبلج معوقات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كإٍف كانت  )عمارةى ا٤بساجًد(على أفَّ 

فا٤بسجد ميداف نشط للدعوة ففيو تقاـ شعّبة الصبلة كخطبة  ،نسبة ا٤بوافقْب ليست بكبّبة
ا١بمعة كفيو تنشط حلقات ٙبفيظ القرآف كدركس التفسّب كالفقو كالسّبة؛ لذا كانت عمارةي 

انية الٍب يوجد فيها كثافة سكانية من ا٤بسلمْب مهمة ليقيم ا٤بساجد يف األحياء كا٤بدف اإلسب
 الصلوات ا٣بمس يف ٝباعة كيتم تفعيل النشاط الدعوم فيها. ا٤بسلموف

: ٔرقم )كيكشفي لنا ا١بىٍدكؿي السابق أفَّ الفقرةى  جاءت إنشاُء المراكِز اإلسالمية( )( كىيى
ىٍرتىبًة الثالثة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )

رىاؼو ًمٍعيارًم )ٖٔ.ّبًا٤ب يتضح من ٦بموع نتائج (، َُ.ُ( كا٫بًٍ
آراء أفراد العينة ا٤بؤيدة يف أفَّ )إنشاءى ا٤براكز اإلسبلمية( من ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٤بشكلة )قلة ا٤براكز 
اإلسبلمية( يف إسبانيا، كإٍف كاف ىذا ا٢بل أتى يف ا٤برتبة ما قبل األخّبة إال أفَّ نسبةى ا٤بوافقْب 

كا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا تعترب مقصد ا٤بسلمْب ففيها ٯبدكف ا٤بسجد إلقامة الصلوات جيدة، 
كفيها يكوف تدريسي أبنائهم القرآفى كاللغة العربية كفيها يتعلموف أحكاـ الشريعة كالدركس العلمية. 

سلمْب كفيها يكوف حل ٤بشاكل ا٤بسلمْب كمساعدة للمرضى كالفقراء منهم، كما يقصدىا غّب ا٤ب
.  للتعرؼ على اإلسبلـً

: ُْرقم )كبالنظًر يف ا١بىٍدكًؿ السابق جىاءٍت اٍلفىٍقرىةي   مطالبُة الحكومِة اإلسبانيِة بعدِم )( كىيى
ىٍرتىبًة الرابعة عشر ٗبتوًسطو ًحسىايبٌ )التضييِق على المراكِز اإلسالميِة( 

رىاؼو ُْ.ّبًا٤ب ( كا٫بًٍ
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ه الفقرة كالٍب أتت يف ا٤برتبة األخّبة يف سبل عبلج معوقات (، كتدؿ نتيجة ىذِٖ.ًُمٍعيارًم )
الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا، كلعل السبب يف ىذا أفَّ ىناؾ نسبةه ال بأس ُّا من أفراد العينة 

ال تضايق الدعوة إذل اهلل يف إسبانيا ك٥بذا ال يركف أفَّ ىناؾ  اإلسبانيةمن الدعاة يركف أفَّ ا٢بكومةى 
كيف ىذا داللة على أنَّو ٯبب استغبلؿ ىذا التعاكف من ا٢بكومة اإلسبانية يف ا ا٢بل، حاجة ٥بذ

مضاعفة ا١بهد الدعوم كتكثيف األنشطة كالربامج الدعوية حٌب تكوف ىناؾ نتائج إٯبابية 
 للدعوة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا.

 



 

 
 الَمبَحُث الثَّاني:

 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيةِ 
 

بالدعوِة إلى اإلسالِم في المطلُب األوَُّل: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقِة  بالقائميَن 
 إسبانيا.

المطلُب الثَّاِني: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعويَن إلى اإلسالِم في 
 إسبانيا.

الَمْطَلُب الثَّاِلُث: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بموضوعات الدعوة إلى اإلسالم 
 في إسبانيا.

الرَّاِبُع: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بأساليب الدعوة إلى اإلسالم في الَمْطَلُب 
 إسبانيا. 

الَمْطَلُب الخامس: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بوسائل الدعوة إلى اإلسالم في 
 إسبانيا

بمياديِن الدعوِة إلى اإلسالم في الَمْطَلُب السادس: تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة 
 إسبانيا.

 



 الميدانيةِ تقويُم نتائِج الدراسِة  الَمبَحُث الثَّاني: 
ٕٗٓ 

 تمهيد:
؛ ألفَّ الكماؿى هلًل سبحانىوي كحدىهي،  إفَّ أعماؿى البشًر قائمةه على النَّقًص كيتعذري فيها الكماؿي

ًح كالعمل الدعوم ٗبا أنَّو عمله بشرم فتجد فيو األخطاءي كالتقصّب كٰبتاج إذل التصويًب كالتصحي
 كالتقوًن.

 كللتقوًن عدة أىداؼ منها:
معرفةى السلبياًت كاإلٯبابيات كنقاط القوة كالضعف مهم للدعاًة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا،  إفَّ  -ُ

 فيتم معا١بةي السلبياًت كا٤بضي قدمان يف اإلٯبابيات حٌب يتم الوصوؿي بالعمًل الدعوم إذل النجاًح.
الباًب على من يتصيدكف أخطاءى الدعاة كا٤براكز اإلسبلمية يف من أىداًؼ التقوًن إقفاؿي  -ِ

 إسبانيا، فعندما تتم معا١بةي السلبيات ال ٯبدكف ما يشوىوف بو الدعوةى.
توفّبي الكثّب من ا١بهد البدين كا٤بارل الذم يذىب سدل عندما ترتكب األخطاء يف  -ّ

 قليلة.األنشطة الدعوية، فبل تكوفي ٥با ٜبرةه أك تكوف ٜبرهتا 
لذا فبعد أٍف أهنى الباحثي يف ا٤ببحث السابق ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بالدعاة إذل 
اإلسبلـ يف إسبانيا ككذلك ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة با٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد 

حٌب ٙبصل الفائدة ا٤بقصودة من الدراسة ا٤بيدانيًة. من اإلسباف، كاف البدَّ من تقوًًن ىذه النتائج 
حيث ستكوفي البدايةي بتقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بالدعاة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا 
كا٤بدعوين من ا٤بسلمْب ا١بدد، كبعدى ذلك سيقـو الباحث بتقوًن نتائج مبحث أصناؼ ا٤بدعوين 

، مث بعد ذلك تقوًن نتائج أساليب ككسائل الدعوة كٱبتم الباحثي يليها تقوًن موضوعات الدعوةً 
ىذا ا٤بطلب بتقوًن نتائج الدراسة ا٤بتعلقة ٗبيادين الدعوة  إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. كبياف ذلك يف 

 ا٤بطالب التالية:
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 المطلُب األوَّلُ 
تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقِة  بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم والمدعوين من 

 المسلمين الجدد في إسبانيا
 ٤با كانٍت إسبانيا قد تأخرٍت اقتصاديا عن باقي دكؿ أكركبا؛ فإفَّ الوجودى اإلسبلمي فيها تأخر،

ـ كبدأ ُِٗٗحٌب بدأ االنتعاش االقتصادم بعد انضماًمها للسوؽ األكربية ا٤بشَبكة يف عاـ 
ا٤بهاجركف من ا٤بسلمْبى يف ا٥بجرة إليها كمع ىذه ا٥بجرة بدأت ا٤براكزي اإلسبلمية كا٤بساجد 

 بالظهور كمعها بدأ الدعاةي يف التوافد إذل إسبانيا كظهرت ا٤بناشط الدعويًة.
دعوة يف إسبانيا تعترب متأخرة عن باقي دكؿ أكركبا ففي دكؿ مثل فرنسا كبلجيكا لذا فإفَّ ال

كصلها ا٤بسلموف يف فَبة ا٣بمسيناًت كالستينات ا٤بيبلدية، كظهرت فيها ا٤براكز اإلسبلمية مبكران، 
من كاآلف قد ظهر ا١بيلي الرابعي من أبناء ا٤بسلمْب فيها، بينما يف إسبانيا ال يزاؿ ا١بيلي األكؿ 

 ا٤بسلمْب ا٤بهاجرين كيف بعض ا٤بدف اإلسبانية ا١بيل الثاين من أبناء ا٤بسلمْب.
كالدعاة يف إسبانيا يبذلوف جهدان كبّبان يف دعوهتم فهم يقوموف بدعوة ا٤بسلمْب ا٤بتواجدين يف 
إسبانيا ككذلك يقوموف بدعوة اإلسباف من غّب ا٤بسلمْب، كمن خبلًؿ الدراسة ا٤بيدانية ا٤بتعلقة 

 بالدعاة اتضح للباحث النقاط التالية:
 للمناشط الدعوية : واحد الحاجة إلى توحيد الجهود الدعوية في إسبانيا تحَت اتحادِ  -ٔ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱلقد حذَّرى اإلسبلـي من التفرؽ كالتشتت فقاؿ تعاذل:

)ثُب أمرىم ٗبا فيو صبلح أنفسهم ألخراىم، بأمرىم ٗبا فيو  ، كقاؿ ابن عاشور:(ُ)ٱَّمئ
صبلح حا٥بم يف دنياىم، كذلك باالجتماًع على ىذا الدين كعدـ التفرؽ؛ ليكتسبوا باٙبادىم 

                                                

 .ّٔ، ص َُّسورة آؿ عمراف، آية  (ُ)



 إسبانياتقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقِة  بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم والمدعوين من المسلمين الجدد في  المطلُب األوَّلُ  
ٕٕٗ 

، بل كبْب جلَّ كعبل أفَّ نتيجةى التنازع كالتفرؽ ىو الفشلي ببل شك كما يف قولو (ُ)قوة ك٭باءن(
 (ِ). َّ  ىممم خم حم جم يل ُّ تعاذل:

كا٤بسلموف يف إسبانيا استطاعوا التوحد يف ا١بانب السياسي كذلك بتشكيل ا٤بفوضية اإلسبلمية 
يف إسبانيا، كىي ا٤بمثلي الشرعي أماـ ا٤بواطنًة كاإلدارة للتمثيل كا٤بفاكضات كالتوقيع مع ا٢بكومًة 

 اإلسبانية يف االتفاقياًت الٍب ٚبص  ا٤بسلمْب.
كا٤بتابعة  عليو الدعوية ٙبت اٙباد للمناشط الدعوية كيقـو باإلشراؼكلذا البد من توحيًد ا١بهود 

يف ىذا  عدد من الدعاة يتم اختيارىم مع إشراؾ ٝبيًع ا١بمعياًت كا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيالو 
، كيقـو ىذا االٙبادي بتشكيل ١بافو للمناشط الدعوية منها: ١بنة لتحفيظ القرآف الكرًن، االٙباد 

ك١بنة للمناشط الدعوية النسائية، ك١بنة لؤلئمة  وة غّب ا٤بسلمْب من اإلسباف،كأخرل لدع
 كا٤برشدين، ك١بنة للوقف اإلسبلمي.

 كتكمن ضركرة توحيد ا١بهود الدعوية يف إسبانيا يف اآليت:
ا١بهودى الدعوية ا٤ببعثرة تكوف ٪باحاهتا جزئية كنتائجها أقل من ا٤بتوقع؛ ألهنا ٙبتاجي إذل  فَّ إ -ُ

 ا٤بتابعًة كالدعم.
ىناؾ مدف يف إسبانيا ا٤بناشط الدعوية فيها نشطة كيف مناطق أخرل ال ٘بد أم مناشط  إفَّ  -ِ

 وية.دعوية كيف توحيد ا١بهود الدعوية سيكوف ىناؾ توزيع شامل للمناشط الدع
توحيد ا١بهود الدعوية ٙبت اٙباد كاحد يكوف أفضل للراغبْب يف دعم ا٤بناشط الدعوية  إفَّ  -ّ

يف إسبانيا من ا٥بيئات اإلسبلمية كاألفراد ا٤بسلمْب فهم يعلموف أفَّ ىذا االٙباد ٲبثل الدعاة 
 كا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا كلها.

َببصْب بالدعوة يف إسبانيا فينظم ا١بهود كيتابع النتائج ىذا االٙباد يقطع الطريق على ا٤ب إفَّ  -ْ
 . كيشرؼ على ا٤بناشط الدعوية

                                                

 .ُّ/ْالتحرير كالتنوير، ابن عاشور، ص  (ُ)
 .ُّٖ، ص ْٔسورة األنفاؿ، آية  (ِ)
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كمن ا٤بهم أف يكوف ىذا االٙباد متخصص فقط يف ا٤بناشط الدعوية بعيد عن أم اىداؼ حزبية 
 أك توجو سياسي حٌب يكتب لو النجاح.

 زيادُة أعداِد الدعاة وتأىيلهم وتوطينهم في إسبانيا: -ٕ
نيا بلده كبّب كتعتربي مساحتها ثاين أكرب دكلة يف أكركبا بعد فرنسا، كلذلك عند مقارنة ا١بهوًد إسبا

الدعوية ٗبساحة الدكلة يظهر العجز الكبّب يف أعداد الدعاًة كاألئمة كيَبتب على ىذا العجز 
كتدريسهم  القصور الكبّب يف ا٤بناشط الدعوية كاقتصارىا يف بعًض ا٤براكز على تعليًم ا٤بسلمْبى 

 يف مراكز أخرل بإقامة شعائر اإلسبلـ كالفركض ا٣بمسة كا١بمعة كالعيدين. كاالكتفاء
ك٥بذا كاف من الضركرم زيادة أعداد الدعاة كلكن قبل ذلك البد من تأىيلهم، فالدعاةي إذل اهلًل 

 عاة البدَّ الد الدعوة، كلتأىيلً  معو ىم الركيزة األىم يف الدعوة، كأم خللو يكوف فيهم لن تنجح
من االىتماـ بالتأىيل العلمي الشرعي، كالتأىيل ا٤بهارم يف التعامل مع ا٤بدعوين من ا٤بسلمْب 

 كتفصيل ذلك كاآليت : كمن اإلسباف
 أوال: التأىيل العلمي:

طلب العلم على كل  إفَّ التأىيلى العلمي للدعاة ضركرةه لكي تنجح الدعوة، فقد أكجب النيب 
: )طلبي العلًم فريضةه على كل قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل  مسلم فعن أنس بن مالك 

) ـي بالواجبات من الدعوة الواجبة كغّبىا ٰبتاج (ُ)مسلمو ، كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: )كالقيا
كر أٍف يكوف إذل شركطو يقاـ ُّا كما جاء يف ا٢بديث: )ينبغي ٤بن أمرى با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بن

فقيهان فيما يأمر بو، فقيها فيما ينهى عنو، رفيقا فيما يأمر بو، رفيقا فيما ينهى عنو، حليما فيما 
 (ِ)يأمر بو، حليمان فيما ينهى عنو(.

                                                

 -٧بمَّد كامل قره بللي  -عادؿ مرشد  -شعيب األرنؤكط سنن ابن ماجو، ابن ماجة ٧بمد بن يزيد القزكيِب، ٙبقيق:  (ُ)
ـ، ابن تيمية،  ََِٗ -ىػ  َُّْبّبكت، الطبعة: األكذل،  –عىبد الٌلطيف حرز اهلل، الناشر: دار الرسالة العا٤بية

، كصححو األلباين، صحيح ُُٓ/ُ،صِِْأبواب السنة، باب فضل العلماء كا٢بث على طلب العلم، حديث رقم 
 .ْْ/ُـ، ص ُٖٗٗىػ َُْٖ-ماجو، الناشر مكتب الَببية العريب لدكؿ ا٣بليج، الطبعة الثالثة سنن ابن 

 .ُٕٔ/٦ُٓبموع الفتاكل، ابن تيمية، ص  (ِ)
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كيكوف التأىيل العلمي باإل٤باـ بالقواعد الشرعية كاألصوؿ الكلية يف العقيدة كالفقو كالتفسّب 
 النتقاؿ إذل تعلم فركع األحكاـ كا٤بسائل.كالسّبة كبعد إتقاهنا يتم ا
 ثانياً: التأىيل المهاري:

كيكوف ذلك بتعليًم الدعاة ا٤بهارات ا٤بختلفة يف فنوًف التعامل مع ا٤بدعوين، فهناؾ صنفْب من 
ا٤بدعوين ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب، فا٤بسلموف عندى دعوهتم ٰبتاجوف من الداعية إذل إعطائو 

السنة كىذا يكفيو، أما غّب ا٤بسلم فعند دعوتو ٰبتاج الداعية إذل الدليل الدليل من الكتاب ك 
العقلي كالدليل ا٢بسي ا٤بلموس؛ لذا من ا٤بهارات الٍب ٰبتاج الدعاة لتعلمها مهارةي اإلقناًع 

 العقلي.
ا كيف إسبانيا ىناؾ دكراته يقيمها اٙباد األئمة كا٤برشدين يف إسبانيا لتأىيل الدعاة كدكرات تقيمه

بعض ا٤براكز اإلسبلمية، كما أفَّ ىناؾ دكراته تقدمها بعض ا٥بيئات اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية 
السعودية للدعاة كاألئمة يف إسبانيا، كيتم استضافتهم يف مدينة مكة ا٤بكرمة كا٤بدينة ا٤بنورة، كقد 

ت متنوعة منها شرعي على ٧باضرا مشتمبلن تستمر  الدكرةي قرابة أسبوعْب كيكوف برنامج الدكرة 
 علمي كمنها مهارم.

ك ىذه الدكرات ىي خطوة يف الطريق الصحيح لتأىيل الدعاة لكنها ٙبتاج إذل تكثيف كترتيب 
كأف تشمل أكرب عدد من األئمة كالدعاة يف إسبانيا كيتم الَبكيز على مهارات دعوة غّب ا٤بسلمْب 

سبلـ ككذلك أٮبية حسن التعامل من اإلسباف كطرح حجج عقلية إلقناعهم بالدخوؿ يف اإل
 معهم كتقدًن ا٥بدايا كإف كانت رمزية لتأليف قلوُّم.

كعلى ا٥بيئاًت كا٤بؤسسات اإلسبلمية ا٢برص بعدى تأىيًل الدعاة، على توطينهم يف إسبانيا كمتابعة 
 كاألئمةالعدد ا٢بارل من الدعاة  أضعاؼجهودىم كأعما٥بم الدعوية، فإسبانيا ٙبتاج إذل 

نرل أضعاؼ األعداد ا٢بالية من ا٤بسلمْب حٌب كا٣بطباء؛ حٌب يقوموا بالدعوة على أكمل كجوو ك 
 ا١بدد من اإلسباًف.
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 االىتماُم بالمدعوين من المسلميَن الجدِد: -ٕ
الداعيةي لو ىدؼه رئيس يف دعوتو كىو ىداية ا٤بدعوين كإخراجهم من الظلمات إذل النور 

 يكفي دعوة غّب ا٤بسلم حٌب يسلم، بل البد من متابعتو بعد إسبلمو كإنقاذىم من النَّاًر، كال
حٌب ٰبسنى إسبلميو، ككاف ا٥بدم النبوم االىتماـ الشديد با٤بسلم ا١بديد ففي قصة عمّب بن 

بعد غزكًة بدر لكن الوحي  كىب الٍب أكردىا اإلماـ الطربم يف تارٱبو عندما أراد قتل النيب 
موجهان  ٗبا يف نيتو كقصده أسلم عمّب بن كىب فقاؿ  فلما أخربه ٖبربه  نزؿ على النيب 

 (ُ)أصحابو: )فقهوا أخاكم يف دينًو، كأقرئوه كعلموه القرآفى(.
كا٤بدعو اإلسباين إذا أسلمى يف الغالب سيجد معاناةن من اَّتمع كمن أفراد أسرتو كاعَباضان على 

ا٤براكز اإلسبلمية أٮبيةى متابعة ا٤بسلم ا١بديد  رلؤك كمسإسبلمو، كىذا يضع على عاتًق الدعاة 
كالتواصل معو كمساعدتو فيما ٰبتاج كإجابتو على ٝبيع االستفسارات كالشبو الٍب لديو بشكلو 

.  كاضحو
كىناؾ مراكزي إسبلمية يف إسبانيا تقـو ٔبهودو دعوية مع ا٤بسلمْب ا١بدد منها: لقاءات أسبوعية 

الشريعة كالدين، كمنها: لقاءاته شهرية يتم فيها اختيار موضوع  بعد صبلة ا١بمعة لتعليم أحكاـ
إذل مضاعفًة  كلكن ا٢باجة ماسةيناسب ا٤بسلمْب ا١بدد، كىذه ا١بهود جيدة كتثاب عليها، 

 االىتماـ با٤بسلمْب ا١بدد كتفعيل الربامًج النافعة ٥بم كمنها:
 الدوراُت الشرعيُة: -ٔ

العلمى بدين اإلسبلـ كالتفقو بأحكامو من صبلة كصياـ كزكاة إفَّ أىم ما ٰبتاجو ا٤بسلم ا١بديد 
كحج، ككذلك معرفة أحكاـ العقيدة كما ييقدح فيها كالرد  على الشبو الٍب يطرحها أعداء اإلسبلـ 

 للقدح فيو؛ حٌب يتمَّ تثبيٍت اإلسبلـى يف قلبو كيتعلمى شعائر اإلسبلـ.
  

                                                

 .ْْٕتاريخ الرسل كا٤بلوؾ، ابن جرير الطربم، ص  (ُ)



 إسبانياتقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقِة  بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم والمدعوين من المسلمين الجدد في  المطلُب األوَّلُ  
ٕٗٙ 

 الدراسُة في الجامعاِت اإلسالميِة: -ِ
ينبغي على الدعاة يف إسبانيا حثَّ ا٤بسلمْب ا١بدد كخصوصا الشباب على الدراسة يف ا١بامعات 
اإلسبلمية ا٤بوثوؽ فيها، كمساعدهتم يف ا٢بصوؿ على منح دراسية فيها، فإفَّ دراستهم للتخصص 

أخذ  الشرعي يف جامعة إسبلمية يعِب تأىيل داعية إسباين ينفع اهلل بو بعد عودتو من دراستو، قد
 (ُ)من العلم ٕبظٍّ كافر، كأتقن اللغة العربية مع لغتو اإلسبانية ٩با يكوف لو أثره إٯبايب يف الدعوًة.

 إقامُة المخيماِت الدعويِة للمسلميَن الجدِد: -ٖ
إفَّ إقامةى ا٤بخيمات الدعوية للمسلمْب ا١بدد تعترب نشاط مهم ٥بم، فإفَّ برنامجى ا٤بخيم الدعوم 

لعدة أياـ كٰبتوم على أنَّشطةو دعوية من ٧باضرات دعوية ككلمات توعوية مع الذم يستمر 
احملافظة على الفركض ا٣بمسة ٝباعة يكوف ٥با أثر جيد على ا٤بسلم ا١بديد حيث يعيشي يف بيئة 

فيكوف ىذا أدعى لثباتًو عندما يرل  -اإلسباف  -إسبلميةو، كقد يقابلي غّبىه من ا٤بسلمْب ا١بدد 
 (ِ)إلسباًف قد أسلموا.غّبىه من ا

 مشاركُة المسلِم الجديِد في المناشِط الدعويِة: -ٗ
إفَّ ٩بارسةى ا٤بسلًم ا١بديًد للدعوًة إذل اهلًل ٥با أعظمي األثًر يف نفًسو فهو قد ذاؽى طعمى الشقاًء قبل 

يذكؽى إسبلمًو، كبعدى إسبلمًو ذاؽ طعم اإلٲباف ككجد السعادة يف قلبو،  لذلك فهو يرغبي يف أف 
غّبىه من اإلسباف طعمى اإلٲباف كالراحة كالطمأنينة بدخو٥بم يف اإلسبلـ، فتكوف كلماتيو صادقةن 
ٚبرج من القلب عندما يدعوىم إذل اإلسبلـ كٰبثهم على الدخوؿ يف ىذا الدين العظيم؛ لينالوا 

 سعادةى الدنيا كاآلخرًة.
                                                

ينة ا٤بنورة كقد انتفعوا كثّبان تواصل الباحث مع عدد من الطلبة اإلسباف الذين يدرسوف يف ا١بامعة اإلسبلمية يف ا٤بد (ُ)
بدراستهم يف ا١بامعة اإلسبلمية، كمؤكدين أف ا١بامعة اإلسبلمية ترحب بالطبلب اإلسباف كال يوجد صعوبة يف قبو٥بم 

 كالدراسة فيها.
منطقة ( شخصان  يف َُّأقاـ ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية ٨بيم للمسلمْب ا١بدد من كافة أ٫باء إسبانيا حضره قرابة ) (ِ)

بِب جابر، كقد كاف للمخيم تأثّب جيد عليهم كانتفعوا بو، ذكر ذلك رئيس الرابطة اإلسبلمية للحوار كالتعايش يف 
-ىػُّْٖ/ْ/ِٕإسبانيا الشيخ / ميلود جلوم يف لقاء أجراه الباحث معو يف مقر ا٤بركز اإلسبلمي يف بلنسية بتاريخ 

 ـ. َُِٕ/ُ/ِٓ



 إسبانياتقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقِة  بالقائميَن بالدعوِة إلى اإلسالِم والمدعوين من المسلمين الجدد في  المطلُب األوَّلُ  
ٕٗٚ 

قول عند اإلسباف؛ ألنو يتكلمي بلغتهم كمن كاإلسباين عندما يتحدثي عًن اإلسبلـً يكوفي تأثّبه أ
 بِب جلدهًتم فينجذبوف لكبلمًو كيستمعوفى لو.

ما لديو من علمو شرعي عًن  مع ناسبتمعى أٮبيًة االنتباًه أف تكوفى مشاركة ا٤بسلم ا١بديد ت
، كأف يشارؾى يف الوسائل الدعوية ا٤بناسبة مثل ا٣بٍىٍيمىة الدَّعويَّة الٍب تقاـ يف  ا٤بهرجاناًت أك اإلسبلـً

 ا١بامعات، كيتم فيها توزيعي الكتيبات التعريفية عًن اإلسبلـً مع شرًح بسيطو عنو.



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعويَن إلى اإلسالِم في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٕٗٛ 

 المطلُب الثَّاِني:
 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعويَن إلى اإلسالِم في إسبانيا:

يف إسبانيا أصناؼه متعددةه من ا٤بدعوين فهناؾ ا٤بسلموف كغّبي ا٤بسلمْب، كعامةي ا٤بسلمْب 
 كالفتيات ا٤بسلمات، كالشباب من غّب ا٤بسلمْب ا٤بسلمْب الشبابي كالتجار كا٤بؤل، كىناؾ 

 كالفتيات غّب ا٤بسلماًت، ككبار السن من ا٤بسلمْب ككبار السن من غّب ا٤بسلمْب.
كال شكَّ بأفَّ لكل صنفو من ىؤالًء ا٤بدعوين ما يناسبو يف الدعوة من موضوعاتو كأساليب 

ٝبيع األصناؼ من ا٤بدعوين يف ككسائل، كال يلـز أف ييناسبى الصنف اآلخر، كقد ال توجد 
 ٦بتمع أك حي أك مدينة إسبانية، كإ٭با قد يوجد بعضها ٕبسب اَّتمع كا٤بدينة.

  اإلشارة إليو يف تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بأصناًؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا اآليت: ٘بدرك٩با 

في المساجِد والمراكز  الحرُص على مناسبِة الدروس والمحاضرات التي تُلقى -ٔ
 اإلسالمية للمدعوين:

إفَّ ا٤بساجدى كا٤براكز اإلسبلمية ىي األماكني الٍب يقصدىا أصناؼ ٨بتلفة من ا٤بدعوين، كذلك 
إلقامًة الصلوات ا٣بمس فيها، فكاف البدَّ من إقامة دركس علمية ك٧باضرات ككلمات كعظية، 

ين الذين أمامو، فإذا كانوا من عامة الناس فيجب كيراعي فيها الداعيةي أف تناسبى أفهاـ ا٤بدعو 
تبسيط الكبلـ ٥بم كتوضيحو بشكلو ٨بتصر، كإٍف كافى أغلبي ا٤بدعوين من الشباب فيجب أٍف 

يا حينما ٱبص الشباب فقاؿ: ) ييراعى يف ٧بتول الدرس ما يناسبهم، كما كاف ىدم النيب 
 (ُ)(.اءي جى فإنو لو كي  كمن دل يستطع فعليو بالصوـً فليتزكج،  استطاع منكم الباءةى  نٍ الشباب مى  معشرى 

من ا٤بسلمْب ا١بدًد فإف ٢باجة تكوف ملحة يف أٍف يكوفى مضموف الدرس فيو  ا٤بدعوكفكإٍف كاف 
 تبسيط ألركاف اإلسبلـً كتوضيح ألحكاـ الشريعة من صبلةو كصياـ كزكاة كحجٍّ.

                                                

، َٓٔٓمن استطاع منكم الباءة فليتزكج، حديث رقم تاب النكاح باب قوؿ النيب أخرجو البخارم يف صحيحو، ك (ُ)
 . ّ/ٕص 



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بأصناِف المدعويَن إلى اإلسالِم في إسبانيا المطلُب الثَّاِني: 
ٕٜٗ 

 بعيداً عن الغلو والتطرف واإلرىاب:االىتماُم بتعليم الشباِب المسلم المنهج الوسطي  -ٕ
ضحيتها عشرات األبرياء كنفذىا  راحلقد طالت إسبانيا العديد من ا٥بجمات اإلرىابية الٍب  

بعض اإلرىابيْب الذين ينتموف إذل اإلسبلـ، كقد انعكس ىذا على ا٤بسلمْب يف إسبانيا بشكل 
ا٤بساجد ىناؾ ٩با يستوجب معو سليب ٛبثل يف بعض االعتداءات الفردية عليهم كمهاٝبة بعض 

اىتماـ الدعاة يف إسبانيا بتوجيو الشباب ا٤بسلم كٙبذيرىم من منهج الغلو كالتطرؼ كاإلرىاب 
 كذلك خبلؿ اللقاءات الشبابية كاحملاضرات كخطب ا١بمعة حٌب يكونوا شبابان نافعْب ألمتهم .

 بانيا:االىتماُم بدعوِة الشباِب والفتياِت غير المسلميِن في إس -ٖ
يف إسبانيا تقوـي ا١بامعات كالكليات كا٤بدارس بالتنسيق مع ا٤براكز اإلسبلمية لزيارهتا كذلك من 
ضمن النشاًط البلصفي؛ ُّدؼ التعرًؼ على اإلسبلـ، كمثل ىذه الزيارات ٙبتاجي إذل االستغبلًؿ 

ا٢بق، كعندما يتم األمثل لدعوهتم، فهؤالًء الطبلب يف سنٍّ مناسب كقابل للتأثر كاتباع الدين 
عرض اإلسبلـ ٥بم بصورة مشوقة ترسَّخي تلك الصورة يف ٨بيلتهم، كإٍف دل يدخٍل الطالب يف 

 اإلسبلـ يف حينو فقد تبقى تلك الصورةي يف ذىنًو كقد ييسلمي بعدىىا ٗبدةو.
 وحتى يتمِّ دعوَة الشباِب والفتياِت غير المسلميَن فالبدَّ للدعاِة من االىتمام باآلتي:

إعدادي الكتيباًت كالقصاصات الدعوية الٍب تناسب ىذا الصنف من ا٤بدعوين، كتشرحي ميثيلى  -أ
 اإلسبلـً العيليا كالقيم السامية بشكلو مبسطو كٝبيل كيتم إىداؤىا للطبلًب.

إعدادي الدعاًة الذين يستقبلوف ا٤بدعوين من الطبلب اإلسباف يف ا٤براكز اإلسبلمية إعدادان  -ب
عيان كتأىيلهم مهاريان، بتعليًمهم مهاراًت استخداـ األسلوب العقلي كا٢بسي يف ٨باطبًة شر  علميان 

 ا٤بدعوين من الطبلًب.
٘بهيزي ىدايا بسيطةو كرمزية كإعطائها للطبلب الزائرين للمراكز، فإفَّ ا٥بديةى كإٍف كانت بسيطةن  -ج

 يف نفوس ا٤بدعوين. حسنان  أثران إال أهنا تَبؾ 



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بموضوعاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمطَْلُب الثَّاِلُث: 
ٖٗٓ 

 الَمْطَلُب الثَّاِلُث:
 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بموضوعاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا:

يطرؽي الدعاةي يف إسبانيا العديدى من ا٤بوضوعات الدعوية خبلؿ احملاضرات كالدركس كخطب 
ا١بمعة، منها ما يتعلق بالعقيدة كمنها ما يتعلق بأحكاـ الشريعة من فقو كمعامبلت، كمنها ما 
يتعلق باألخبلؽ الفاضلة، كمنها ما ٰبتول على ٧باسن اإلسبلـ كدعوة غّب ا٤بسلمْب، كمن 

 عات ما يتعلق بتزكية النفس كالتعلق باهلل.ا٤بوضو 
 كقد تىبْبى للباحًث بعضى ا٤بآخذ على ا٤بوضوعاًت الدعوية منها:

 عدُم ترتيِب الموضوعاِت الدعوية بحسِب األىمية واألولوية: -ٔ
يف دعوتو ترتيبى ا٤بوضوعات الدعوية حسبى األٮبيًة كاألكلوية، فقد  لقد كافى منهجي النيب 

مكثى يف مكة ثبلث عشرة سنة يدعو إذل التوحيد كإفراد اهلل بالعبادة، مث بعد ذلك بدأت تتنزؿ 
الٍب  ا٤بوضوعاتشرائع اإلسبلـ الباقية، بل إنَّو عندما يرسل الدعاةى من الصحابة يبْب ٥بم ترتيب 

أىل كتاب، فليكن  إنك تقدـ على قوـً ) ٤بعاذ بن جبل   لناس، فقد قاؿ  يدعوف إليها ا
صلوات  عليهم ٟبسى  اهلل قد فرضى  ما تدعوىم إليو عبادة اهلل، فإذا عرفوا اهلل، فأخربىم أفَّ  أكؿ  

تؤخذ من أغنيائهم من أموا٥بم  عليهم زكاةن  اهلل فرضى  يف يومهم كليلتهم، فإذا فعلوا، فأخربىم أفَّ 
 (ُ)(.الناس ذ منهم كتوؽ كرائم أمواؿً رد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ُّا، فخي كت

لذلك ينبغي على الدعاًة اتباع ا٤بنهج النبوم يف ترتيب موضوعات دعوهتم، فيتم االىتماـ 
ٗبوضوعات العقيدة كالتحذير من ما يؤثر يف عقيدة ا٤بدعو من بدعو ك٨بالفات غّب شرعية، مث بعد 

ا٤بتعلقة بالشريعة من أحكاـ الصبلة كالصياـ كالزكاة كا٢بج، يليها موضوعات ذلك ا٤بوضوعات 

                                                

باب )ال تؤخذ كرائم أمواؿ الناس يف الصدقة(، كتاب الزكاة، حديث  أخرجو البخارم يف صحيحو، صحيح البخارم، (ُ)
 .ُُٗ/ِ، ص ُْٖٓرقم 



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بموضوعاِت الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمطَْلُب الثَّاِلُث: 
ٖٗٔ 

األخبلؽ كتزكية النفس كالَبغيب فيما عند اهلل للمؤمن يف ا١بنة، كالتحذير ٤بن خالف أمر اهلل ٗبا 
 سينالو من الشقاء كالعذاب

 الحكمُة والتدرج في طرِح الموضوعاِت للمدعوين: -ٕ
ـى الناس ٨بتلفةن، كمداركهم متنوعة، فمنهم بطيء الفهم كمنهم سريع لقد خلقى اهلل  سبحانىو أفها

، (ُ)(   كرسولوي  ، اهللي بى كذَّ يي  ثوا الناس، ٗبا يعرفوف أٙببوف أفٍ حدٍّ ): - –قاؿ عليالفهم، ك 
الدعوة أال  يف ك٥بذا كاف من ا٢بكمةً كيقوؿ الشيخ ابن عثيمْب يف تعليقو على ىذا ا٢بديث: )

ألنك إذا ...؛ الناس ٗبا ال ٲبكنهم إدراكو، بل تدعوىم ركيدا ركيدا، حٌب تستقر عقو٥بم تباغت
إذا كانت عقو٥بم ال تبلغو، كىم ال  قلت: قاؿ اهلل، كقاؿ رسولو كذا ككذا، قالوا: ىذا كذبه 

تنسبو إذل اهلل كرسولو؛ فيكونوف مكذبْب هلل  كرسولو، كلكن يكذبونك ٕبديثو  يكذبوف اهللى 
 (ِ)(.كلكن بواسطة الناقلً  ، ال مباشرةن كرسولو

فمن ا٤بهم للدعاة يف إسبانيا معرفة ما ينفع ا٤بدعوين من العلم الشرعي، كذلك باألخًذ يف 
االعتبار السن كاإلدراؾ كظركؼ البيئة للمدعوين، فمٌب ما راعى الداعية ذلك ٛبكن من إيصاؿ 

 شرائع الدين للمدعوين.
ا٤بدعوين على الدعوة ال يعِب أنَّو يستغلي الداعيةي ىذا اإلقباؿ ليلقنهم أم كال شكَّ أفَّ إقباؿى 

موضوعاتو دعوية كيفما اتفق، بل ٯبب عليو أٍف ٰبرصى على ما ينفع ا٤بدعوين، متدرجان فيما 
ييلًقي عليهم من األحكاـ الشرعية، موضحان كبلمو بدكف غموض، حٌب ال ييساء فهم أمَّ حكمو 

 لى ذلك مفاسده كبّبةه.شرعي، فيَبتبي ع

 

                                                

أخرجو البخارم يف صحيحو، صحيح البخارم كتاب العلم، باب )من خص بالعلم قـو دكف قـو كراىية أال يفهموا(،  (ُ)
 .ّٕ/ُ، ص ُِٕحديث رقم 

ٝبع كترتيب: فهد بن  ٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب،، موع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاحل العثيمْب٦ب (ِ)
- ْٕٕ/َُ، ص ىػ ُُّْ - ثالثةالطبعة: الالرياض،  –دار الثريا -الناشر: دار الوطن ، ناصر بن إبراىيم السليماف

ٕٕٓ. 



 الميدانيِة المتعلقة بأساليِب الدعوة إلى اإلسالِم في إسبانياالَمْطَلُب الرَّاِبُع: تقويُم نتائِج الدراسِة  
ٖٕٗ 

 الَمْطَلُب الرَّاِبُع:
 بأساليِب الدعوة إلى اإلسالِم في إسبانيا:تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة 

يقوـي الدعاةي إذل اإلسبلـً يف إسبانيا باستخداـً العديد من األساليب الدعوية عند دعوهتم، منها: 
ا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كالَبغيب كضرب األمثاؿ كتأليف القلوب، كمن األساليب الٍب 

لمي كاإلعجاز التشريعي كا٢بوار كا٤بقارنة بْب يستخدموهنا كإٍف كانت بشكلو أقٌل اإلعجاز الع
 األدياف.

 كقد تبْبى للباحًث بعضى ا٤ببلحظات على األساليب الدعوية منها:
 الحاجُة إلى االىتماِم باستخداِم أساليِب المنهِج العقلِي في الدعوِة: -ٔ

ـي بطريقةو ٘بعل العقل تيعتربي أساليبي ا٤بنهج العقلي من األساليب ا٤بؤثرة يف ا٤بدعوين؛ ألهنا تيس تخد
يبدأ يف التأمل كالتفكر فيما ييقاؿ، كيقـو بعمًل ا٤بقارنات كالقياسات فيتبْب لو الصواب من 
ا٣بطأ، كا٢بق من الضبلؿ، كيصل إذل قناعة مؤكدة يثبت فيها كجود اهلل ككحدانيتو سبحانو 

 كتعاذل.
ـي أسلوًب كالقرآفي الكرًن مليءه باآليات الٍب تستخدـ أساليب ا٤بنه ج العقلي، فمنها: استخدا

 حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱالقياس مثل قولو تعاذل:
 دؿَّ فالسماكات كاألرض،  تفسدٍ ،فإنو كما ىو بٌْبه أمامنىا دل (ُ) َّ جغ مع جع  مظ

 . ما كاحده ذلك على أفَّ إ٥بهى 

ـي أسلوب ا٢بوار كا٤بناظرة بغرض اإلقناع، كىذا كثّب يف القرآف الكرًن، خصوصا  كمن ذلكى استخدا
يف قصص األنبياء مع أقواًمهم ك٧باكرهتم ٥بم كتذكّبىم بنعم اهلل عليهم كأهنا منو كحده كىو 
ا٤بستحق للعبادة سبحانو، كليس أصنامهم كآ٥بتهم الٍب يدعوهنا من دكف اهلل فهي ال تنفعيهم كال 

 تضرىم، كاألمثلة على ذلك كثّبة .

                                                

 .ِّّ، ص ِِسورة األنبياء، آية  (ُ)



 الميدانيِة المتعلقة بأساليِب الدعوة إلى اإلسالِم في إسبانياالَمْطَلُب الرَّاِبُع: تقويُم نتائِج الدراسِة  
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ب األمثاؿ، كقد كرد كثّبان يف القرآف الكرًن، كقاؿ اإلماـ كمن أساليب ا٤بنهج العقلي أسلوب: ضر 
ستفاد منو أمور كثّبة: التذكّب كالوعظ كا٢بث كالزجر يف القرآف يي  األمثاؿً  ضربي السيوطي: )

 ا٤بعاين بصورةً  تصوري  األمثاؿى  كاالعتبار كالتقرير كتقريب ا٤براد للعقل كتصويره بصورة احملسوس،فإفَّ 
 (ُ)(.فيها با٢بواس األشخاص؛ألهنا أثبت يف األذىاف الستعانة الذىنً 

أساليب ا٤بنهج العقلي، كيتضح مدل  كالسنةي النبوية مليئةه باألحاديًث الٍب استخدـ فيها النيب 
السماح لو بالزٍّنا، فعندما بدأ  تأثّبىا على ا٤بدعوين، فمن ذلك الشاب الذم طلب النيب 

ا٢بوار إلقناعو كقاؿ لو ىل ترضاه ألمك؟ فهنا تنبَّو الشابي كاقتنع ٖبطًئو  يستخدـ معو أسلوبى 
 كعادى إذل رشًده.

لذا ٰبتاجي الدعاةي يف إسبانيا إذل ضركرًة استخدامها يف مناشطهم الدعوية، كتزدادي أٮبية ذلك 
استخداـ عندما يكوف ا٤بدعوين من اإلسباف فإهنم ٰبتاجوف عندى دعوهتم إذل ٨باطبًة عقو٥بم ب

أساليًب ضرب األمثاؿ، كدعوهتم إذل التفكر كالنظر يف ٨بلوقاًت اهلل كاحملاكرة كاَّادلة معهم 
با٢بسُب كإظهار اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرًن، ككذلك اإلعجاز التشريعي فيما شرعو اهللي 

 من أحكاـو للمسلمْب كالٍب توافق الفطرةى كالعقلى السليمى.
ـي كلٍّ ىذ ه األساليب يف الدعوة سيؤدم إذل جعل اإلسباف يعملوف عقو٥بىم كيبدؤكف يف استخدا

 التفكًر كالتساؤؿ كالتأمل ٩با يقودىم يف النهايًة إذل أفَّ اإلسبلـى ىو ديني ا٢بق.
  

                                                

 .ْٓ/ْص  ،عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي، (اإلتقاف يف علـو القرآفُ)



 الميدانيِة المتعلقة بأساليِب الدعوة إلى اإلسالِم في إسبانياالَمْطَلُب الرَّاِبُع: تقويُم نتائِج الدراسِة  
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 أىميُة تنويِع أساليِب الدعوِة بشكٍل مستمٍر: -ٕ
إفَّ اختبلؼى أصناًؼ ا٤بدعوين كاختبلؼ ميادين الدعوة تستوجب معها تنويع أساليب الدعوة 

يف دعوتو ال يكتفي بأسلوبو كاحد فتجد  حٌب يكوف ىناؾ استجابةه كتأثّب؛ لذا ٪بد النيب 
ـي أسلوبى الَبغيب مع أناسو مث يستخدـ أسلوب الَبىيب مع آخرين، كيستخدـ أسلوب  يستخد

 قـو مث يستخدـ أسلوب القوة كالغلظة مع قـو آخرين. التأليف مع
كىذا كل و يعتمد على فطنًة الداعية كتقديره لؤلمور، فما يصلح من أساليب دعوية يف مدينة يف 

 إسبانيا قد ال يصلح يف مدينة أخرل.
ا دل فينبغي على الدعاًة يف إسبانيا مراجعة نتائج كٜبرة استخدامهم لبعض األساليب الدعوية، فإذ

تكن ىناؾ نتيجةه عليهم أٍف يقوموا بتنويع أساليبهم ما بْب أساليًب ا٤بنهج العاطفي مثل أسلوب 
 ا٤بوعظة ا٢بسنة، كأسلوب التذكّب بنعم اهلل، كأسلوب قضاء ا٢باجات كتقدًن ا٤بساعدات.

كأساليب ا٤بنهج ا٢بسي كمنها: أسلوب لفت ا٢بس للتفكر كالتدبر يف ٨بلوقات اهلل، كأسلوب 
 القدكة العملية يف تطبيق السلوؾ، كأسلوب التعليم التطبيقي. 

كأساليبي ا٤بنهج العقلي كمنها: أسلوبي ضرًب األمثاًؿ، كأسلوبي ا٢بواًر كاإلقناًع، كأسلوًب  
 القياس كغّب ذلك من األساليب .



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بوسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمْطَلُب الَخاِمُس: 
ٖٗ٘ 

 الَمْطَلُب الَخاِمُس:
 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بوسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا:

ـي الدعاةي إذل اإلسبلـ يف إسبانيا كسائلى عديدة عند ٩بارسًتهم للدعوة منها: احملاضراتي  يستخد
كا٣بطب كالكتب كالقصصي كالَبٝبة، كبرامج التواصل االجتماعي كاليوتيوب كإحياء رمضاف 
كاألعياد كا٤براسلة كحلقات التعليم كضيافة ا٤بدعوين، كمن الوسائل الٍب يستخدموهنا كلكن 

 بشكل أقل الندكات كا٤بؤٛبرات كالفضائيات.
 ا٤بتعلقة بالوسائًل الدعويًة منها:كقد تبْبى للباحًث بعضى ا٤ببلحظاًت 

 الحاجُة إلى المزيِد من االىتماِم بالوسائِل الدعويِة الحديثِة المرتبطِة بشبكِة اإلنترنت: -ٔ
إفَّ اَّتمعاًت يف عصرنا ا٢باضر ٛبر  بثورةو كبّبة يف عادل التقنيًة كالتواصل؛ كذلك بسبب التقدـً 

من ا١بوانب  كثّبان ؿ كالربامج كالتطبيقات الكثّبة الٍب غّبت  الكبّب يف ٦باؿ ا٢باسب كا٥باتف ا١بوا
 االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية يف حياًة الفرد كاَّتمع.

كما ٲبيزي برامجي التقنية كتطبيقات ا١بواالت الذكية ىو سهولة تصميم ىذه الربامج كانتشاراىا، فبل 
ه  آخر يأخذ حيزان جيدان من ا٤بتابعْب كا٤بشاركْب  برنامجيكادي يبدأ برنامجه كيشتهر حٌب يأيت بعدى

 فيو. 
كتعتربي شبكةي االنَبنت كمواقع كبرامج التواصل االجتماعي ميدانان كاسعان للدعاة للدعوة فيو إذل 
اهلل؛ لوجود ا٤بدعوين على اختبلًؼ أصنافهم كأعمارىم، كيسهل التواصل معهم كدعوهتم إذل اهلًل 

 ئًع اإلسبلـ.كتعليمهم ديًن اهلًل كشرا
والدعاُة في إسبانيا لهم جهوٌد دعوية جيدة في شبكة االنترنت ومواقع التواصل ولكنها 

 تحتاج إلى إضافِة مزيد من الجهود لالستفادة من ىذه الوسائل الدعوية ومنها:
 االىتماُم بمواقِع المراكِز اإلسالميِة على شبكِة االنترنت: -أ
ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا دل تقم ببناء مواقع ر٠بية ٥با على شبكة ٩با الحظو الباحثي أفَّ أكثرى  

، كقد تكوف بعضي ركابط  اإلنَبنت، كإٍف كيًجدى فإفَّ ٧بتواه يكوف قدًن كدل يتم ٙبديثو منذي سنواتو
 ا٤بوقع معطلة كال تعمل .



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بوسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمْطَلُب الَخاِمُس: 
ٖٗٙ 

تعترب مقصد  كال شكَّ بأفَّ ىذا قصور ال ينبغي للدعوة يف العصر ا٢بديث، فشبكةى االنَبنت
ـي كجود موقع ر٠بي للمراكز اإلسبلمية ٰبتوم على مادة دعوية  ا٤ببليْب يف إسبانيا كغّبىا، كعد
كيربز مناشط ا٤براكز الدعوية كيكوف تصميمو كإخراجو سهل ٩بيز يؤدم إذل صعوبة التواصل مع 

 ا٤بدعوين ٩با يعترب عائق للدعوة إذل اهلًل.
 االجتماعي في الدعوِة إلى اهلل: جميِع برامج التواصل استثمار -ب

لدل العديدي من ا٤براكز الدعوية يف إسبانيا صفحةن على برنامج )الفيس بوؾ( كيف ىذه الصفحًة 
تقـو بنشر مناشطها كاإلعبلف عن ٧باضراهتا كبرا٦بها الدعوية كىذا جهده طيب تيشكر عليو ىذه 

 ا٤براكز.
مبليْب ا٤بشاركْب فيها، كدل تقم ا٤براكز اإلسبلمية كلكن ىناؾ برامج كمواقع ظهرت كاشتهرت ك٥با 

يف إسبانيا باالشَباؾ فيها مثل برنامج )السناب شات( كبرنامج )انيسقراـ( كبرنامج )مام 
 سبيس(.

فهذه الربامج ٙبتاج إذل أٍف تشارؾ ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا مناشطها كبرا٦بها الدعوية من 
 ٤بدعوين اإلسباف؛ ليسهل شرح تعاليم اإلسبلـ من خبل٥با .خبل٥با كأف تقـو بعرضها على ا

 التواصُل المباشُر ودعوة المدعوين من خالِل وسائل التواصل االجتماعي: -ج 
إفَّ ا٤ببلحظى أفَّ جهودى ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا تقتصر على عرض مناشطها كبرا٦بها الدعوية 

فبلبد من التواصل ا٤بباشر مع ا٤بدعوين من اإلسباف يف برنامج الفيس بوؾ، كىذا ال يكفي 
بدعوهتم من خبلؿ برامج التواصل كذلك بإرساًؿ الكتب اإللكَبكنية كركابط ا٤بواقع الٍب تىعرض 
اإلسبلـ باللغة اإلسبانية ٥بم ، كدعوة ا٤بدعو اإلسباين لزيارة ا٤بركز اإلسبلمي للتعرؼ على 

 الدعويًة.اإلسبلـ، كإىداء ما يناسب من الكتب 
 أىميُة تنويِع وسائِل الدعوِة وطريقِة عرض الدعوة على المدعوين: -ٕ

إفَّ الوسائلى الدعوية الٍب تستخدمها ا٤براكز اإلسبلمية يف إسبانيا متنوعةه، كٚبتلف باختبلؼ بيئًة 
دة ا٤بركز كعدد الدعاة كالعاملْب يف ا٤بركز، كىناؾ بعض الوسائل الٍب يراىا الباحث نافعة كمفي

 للمدعوين منها:



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بوسائل الدعوة إلى اإلسالم في إسبانيا الَمْطَلُب الَخاِمُس: 
ٖٗٚ 

 وسيلُة االستفادِة من المهرجاناِت واالحتفاالِت:-أ 
ـي يف أغلًب ا٤بدف اإلسبانية مهرجانات للتسوؽ كاحتفاالت، كييسمح فيها بقياـ خيمةو دعوية  تيقا
أك معرض متنقل ييشرح فيها أركاف اإلسبلـ كمسائل الشريعة الٍب شوىها أعداء اإلسبلـ مثل : 

ا٤برأة، فيجب على الدعاة استغبلؿ مثل ىذه ا٤بكاف؛ ألنو مقصد للمدعوين، اإلرىاب، كظلم 
كٯبب االحتفاء ُّم كإٍف تيسر ىناؾ ىديةه رمزية فمثل ىذه تبقىى يف الذىن، كإٍف دل يسلم 

.  الشخص فيكفي أٍف يكوف لديو صورةن حسنة عن الد عاة إذل اإلسبلـً
 ِت واللوحاِت اإلعالنية في الشوارع:وسيلُة اإلعالن في الصحف الورقيِة والمجال -ب

ًمنى الوسائًل الدعوية الناجحة استغبلؿي كسيلةى الصحف كاللوحات اإلعبلنية يف الشوارع لئلعبلف 
، كيتم ٘بهيز مادة دعوية ٘بذب ا٢بضور من  عن مناشط دعوية مثل: ندكة أك مؤٛبر عًن اإلسبلـً

إلنَبنت أك صفحة الفيس بوؾ للمركز مع اإلسباف، أك اإلعبلف عن موقع ا٤بركز على شبكة ا
 ٘بهيزىا ٗبادة دعوية مناسبة ١بميع أصناؼ ا٤بدعوين.

 وسيلُة الدعوِة الفردية لإلسبان عبَر برامج المحادثِة ووسائل التواصل االجتماعي: -ج
إفَّ إتقافى الدعاة للغًة اإلسبانية ىي فرصةه مناسبة لدعوة اإلسباف كالتحاكر معهم عرب برامج 

حملادثة كمواقع التواصل االجتماعي، فإفَّ استغبلؿ مثل ىذه الربامج يف دعوهتم كالتحدث معهم ا
كعرض اإلسبلـ عليهم بطريقةو مناسبة كإرساؿ ركابط ٤بواقع ٙبتوم على كتب عًن اإلسبلـً باللغة 

ذه ا١بهود اإلسبانية كمقاطع صوتية كمرئية لدعاة يتحدثوف عًن اإلسبلـً باللغة اإلسبانية، فمثل ى
 بوسيلًة الدعوة الفردية تؤيت ٜبارىا كيكتب اهلل ا٥بداية ُّا.
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 الَمْطَلُب السَّاِدُس:
 نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بمياديِن الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا:تقويُم 

ٲبارسي الدعاةي إذل اإلسبلـ يف إسبانيا برا٦بهم الدعوية يف العديًد من ا٤بيادين منها: ا٤بساجد 
كا٤براكز اإلسبلمية كا٤بؤسسات التعليمية كا٤بستشفيات كا٤بخيمات الدعوية، كبشكل أقلٍّ يف 

 ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية كالساحات العامة كالسجوف.
 بعضى ا٤بآخذ على جهود الدعاة يف ا٤بيادين الدعوية منها: للباحثكقد تبْب 

 ضعُف المناشِط الدعوية في بعض الميادين الهامة:  -ُ
ى أٍف يبلغى إفَّ الداعية الناجح ىو الذم ال يكتفي ٗبيداف كاحدو أك ميدانْب للدعوة، بل ٰبرص عل 

فهو قد بلغ الدعوة يف ا٤بيادين  الدعوة يف ا٤بيادين ا٤بختلفة كالقدكة يف ذلك نبينا ٧بمد 
ا٤بختلفة، فكاف يبلغي الدعوة عند الكعبة ٤بن أتى ٥با بقصد الطواؼ، ككاف يبلغ الدعوة إذل 

 -  -اهلل  اإلسبلـ يف ا٤بشاعًر ا٤بقدسة يف موسم ا٢بج، كمن ا٤بيادين الٍب كاف يدعو رسوؿ
يف سوؽ ذم اَّاز كعليو  مرَّ  قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل  ، ، طارؽ احملاريب فيها األسواؽ، فعن

 (ُ)(.يا أيها الناس، قولوا: ال إلو إال اهلل تفلحوا)ٞبراء، كىو يقوؿ:  لةن حي 
ومما الحظو الباحث ضعُف الجهوِد الدعوية في إسبانيا في بعض الميادين الهامة التي 

 ويكون المكان مناسباً لدعوتهم ومنها: المدعوونيكثر فيها 

                                                

إسحاؽ بن خزٲبة بن ا٤بغّبة بن صاحل بن بكر أبو بكر ٧بمد بن ، صحيح ابن خزٲبة، أخرجو ابن خزٲبة يف صحيحو (ُ)
، كتاب الوضوء، باب بّبكت -الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ، د. ٧بمد مصطفى األعظمي ، ٙبقيق،السلمي النيسابورم

، ُٗٓ)ذكر الدليل على أف العظمْب الذين أمر ا٤بتوضىء بغسلهما العظماف الناتئاف يف جانيب القدـ(، حديث رقم 
 .د. ٧بمد مصطفى األعظمياحملقق ، كصححو ِٖ/ُص 
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ال توجدي جهوده تذكر للدعاة يف ميداف الساحة العامة، سول ما ٤بسو  الساحاُت العامة: -أ
يف يـو الكتاًب أك يف ا٤بشاركة بإقامًة خيمة دعوية  الباحث من جهود لبعًض ا٤براكز يف ا٤بشاركة

 (ُ)يف بعض األماكن العامة.
كالساحاتي العامة من ا٤بيادين الٍب يتواجد فيها أصناؼ ا٤بدعوين على اختبلؼ مشارُّم، كقد ال 
٘بدىم يف ميدافو آخر، لذلك من ا٤بهًم على الدعاة يف إسبانيا تنشيط الربامج الدعوية بشكل 

 الساحات العامة يف ٨بتلف ا٤بدف يف إسبانيا. دكرم يف
 ميداُن السجوِن: -ب

إفَّ نشاطاًت الدعاًة يف ميداف السجوًف تيعترب ضعيفةه يف إسبانيا، كالسجْبي يكوف يف السجن يف 
حالًة ندـ كخواء ركحي، كال يوجد ما يشغلو أك يلهيو من عملو أك مشاغل أخرل، كميدافي 

ا٤بسلمْب من اإلسباف، كىؤالء ييسمح ٥بم ٕبضور مناشًط الدعاة  السجن يشمل ا٤بسلمْب كغّب
 إذا زاركا السجن.

لذلك فإفَّ حضورى الدعاة كإلقائهم احملاضرات كالكلمات الوعظية يف ميداف السجوف مهم، ٩با  
من ا٤بسلمْب كىدايتهم كعودهتم إذل رُّم، كٰبصل من ٜبرات الدعوة يف  ا٤بدعوكفٰبصل معو تأثر 

 (ِ)لسجن دخوؿ اإلسباًف يف اإلسبلـ.ميداف ا
 ميداُن المراكِز الثقافية غير اإلسالمية: -ب

غشياف كفارى قريشو يف منتدياهتم كدعوهتم، لذا من ا٤بهم على الدعاة  كافى ًمٍن ىدم النيب 
فَّ ا٢برص على ا٤بشاركة يف ندكاًت ا٤براكز الثقافية غّب اإلسبلمية، كاالستعدادي ا١بيد ٤با سيلقيو؛ أل

ىذه ا٤براكز يكوف فيها ا٤بثقفوف كاألكادٲبيوف من اإلسباف، فمحتول الكبلـ الذم سيشارؾ بو 
                                                

من ا٤براكز الٍب ٥با نشاط يف الساحات العامة ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فالنسيا حيث يقوموف بنصب خيمة دعوية بعد  (ُ)
ات بيالزائرين من اإلسباف كتوزيع الكتأخذ اإلذف من السلطات ا٤بختصة يف ا٤بدينة كيقوموف من خبل٥با باستقباؿ 

 التعريفية باإلسبلـ.كالنشرات 
ذكر رئيس ا٤بركز اإلسبلمي يف إليكانٍب أنو كاف يقـو بإلقاء ٧باضرات للنساء ا٤بسلمات يف سجن ا٤بدينة يف قسم  (ِ)

 النساء، كبعد سنوات أتتِب امرأة إسبانية لتخربين أهنا أسلمت بعدما ٠بعت إحدل احملاضرات الٍب ألقيتها يف السجن.
 



 تقويُم نتائِج الدراسِة الميدانيِة المتعلقة بمياديِن الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانيا الَمْطَلُب السَّاِدُس: 
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الداعية البدَّ أٍف يراعي مثل ىذه كأٍف يقرف ا٢بقائق الٍب يذكرىا عًن اإلسبلـً باألدلة العقلية 
كثّب للدعوة يف إ  سبانيا.كا٤بشاىدة حٌب يتمكن من إقناعهم، كيف إسبلـ مثًل ىؤالًء خّب ه

 الحاجُة إلى تفعيِل الدعوِة في مياديَن جديدٍة: -ٕ
إفَّ الدعوةى إذل اإلسبلـ يف إسبانيا يف حاجةو إذل االنتشار كأٍف يكوف ىدفها الوصوؿ إذل كل فردو 
إسباين كدعوتو إذل اإلسبلـ، كمن أجل ذلك البد من أٍف يقوـى الدعاة بنشر الدعوة كبذؿ ا١بهود 

 جديدة كمنها:الدعوية يف ميادين 
 ميداُن الجامعاِت اإلسبانية: -أ

إفَّ ميدافى ا١بامعاًت اإلسبانية ىو من ا٤بيادين الٍب تفتقر للجهود الدعوية، مع العلم أفَّ ىناؾ 
دعواته توجو من ا١بامعات اإلسبانية لبعًض ا٤براكز اإلسبلمية للمشاركة يف ندكاتو أك ٧باضراتو 

 فيها.
ية ٰبتاج إذل تفعيل الدعوة فيو، فإفَّ طبلبى ا١بامعات يكوف لديهم فميدافي ا١بامعات اإلسبان

كتكوفي  -كىو دين اإلسبلـ  -خواءه ركحي كٰبتاجوف إذل من يد٥بم كيهديهم إذل الدين ا٢بق 
ا١بهودي الدعوية عبارة عن ٧باضرات يتم اإلعداد ٥با ٗبا يناسب ا٤بدعوين من طبلب ا١بامعات، 

دعوية تقاـ يف ا١بامعة كيتم من خبل٥با توزيع الكتيبات كا٤بطويات كقد تكوف عبارة عن خيمةو 
 (ُ)الدعويًة.

 مياديُن وسائِل اإلعالِم: -ب
إفَّ حضورى الدعاة يف ميادين كسائل اإلعبلـ من تلفاز كصحافة كإذاعة ضعيف، كىناؾ بعض 

سبانية، كمن ا٤بعلوـً ا٢بضور الذم ال يذكر كبعض الربامج الدينية يف قناة قرطبة الناطقة باللغة اإل
أفَّ كسائلى اإلعبلـ تأثّبيىا كبّب كانتشارىا كاسع، لذا فإف تفعيل الدعوة يف ىذا ا٤بيداف مهم 

.  بإعداد برامج متنوعة تستهدؼ اإلسباف كتعرض عليهم الدعوة إذل اإلسبلـً

                                                

ا٣بيمة ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فالنسيا يف جامعة فالنسيا بعد التنسيق مع ا١بامعة ككاف ٥با تأثّب كقد أقاـ مثل ىذه  (ُ)
 جيد كنشاط دعوم مثمر.
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 َمْيداُن المنشئاِت الرياضيِة: -ب
٤بشجعي كرًة القدـ؛ لوجوًد أفضل األندية الرياضية فيها، كما ًمنى ا٤بعلوـً أفَّ إسبانيا تيعترب مىقًصده 

ييعترب الدكرم اإلسباين من أقول الدكريات يف كرة القدـ على مستول العادل، كلذلك فإفَّ ا٤براكزى 
اإلسبلمية ٕباجة إذل التنسيق مع ا١بهات الرياضية ا٤بختصة؛ ألجل معرفًة كيفية االستفادة من 

.ىذا ا٤بيداًف كاستغبل  لًو بتوزيع ما يتيسر من الكتيباًت الدعوية كا٤بطويات التعريفيًة باإلسبلـً
ىذا ما تيسََّر لدى الباحِث من مقترحاِت ومالحظاٍت، وذلك من خالِل نتائِج الدراسِة 
الميدانيِة وزياراتو إلى إسبانيا ووقوفو على جهوِد بعِض المراكِز اإلسالمية ىناك، وتُعبـُّْر عْن 

 ىذا المبحِث الذي يـُْعَنى بتقويِم الدعوِة إلى اإلسالِم في إسبانْيا.رأيِو في 

 

 



 ٕٗٗ الخاتمةُ  

 الخاتمُة:

ا٢بمدي هلل على ما يسَّر كأعافى، كلو الشكري كالثناءي كعليو االستعانة كالتكبلف، كصلى اهللي كسلمى  
 على نبينا ٧بمدو كآلًو كصحبًو كبعد:

ىذا البحثي  وفها ىو الباحثي قد كصلى إذل هنايًة ا٤بطاًؼ كخاٛبة الرسالًة، كذلك بعد أٍف أخذى من
 طويلة، كٚبللتها األسفاري من ديارو إذل ديارو. جهدان كبّبان، كمشقةن كثّبة كأشهران 

كإفَّ الباحثى ليأملى أٍف يكوفى قدـ من خبلؿ ىذا البحًث شيئان يستفيدي منو الدعاةي كا٤بؤسساتي 
الدعوية، كسوؼ يذكر ىنا بعضى النتائج الٍب توصل ٥با، كيػىٍعًقبي ذلك بذكر ما يراه من 

 التوصياًت كاالقَباحاًت.
 البحِث: أواًل: نتائجُ 

 أسفرٍت الدراسةي يف جانبيها النظرم كا٤بيداين عن ٦بموعةو من النتائًج أٮبيها ما يلي:

 أواًل: نتائُج الجانِب التاريخي:
مىٍن يقرأ تاريخى دخوًؿ اإلسبلـ إذل إسبانيا يظهري لو عظيمي التضحيات الٍب قاـ ُّا اَّاىدكف  -ُ

جلدىم كصربىم يف نشر ىذا الدين إذل أقاصي  األكائلي من ا٤بسلمْب، كمقداري ٮبتهم كقوة
 األرض، كحرصهم على إدخاًؿ الناًس يف ديًن اهلًل سبحانىوي كتعاذل.

لقد كصلٍت إسبانيا بعدى الفتح اإلسبلمي إذل مكانةو عظيمةو كمنزلة رفيعة من التطور  -ِ
يف جهلو كظبلـو  كا٢بضارة، كأصبحت ىي منارةي أكركبا ا٤بضيئة يف كقتو كانت فيو أكركبا تعيشي 

.  كٮبجيةو كٚبليفو
مرَّ الوجودي اإلسبلمي يف إسبانيا ٗبراحل قوةو، ابتدأت بالفتًح اإلسبلمي مث مرحلة األمارة  -ّ

ككصلت أكج عظمًتها كقوهتا يف عهدٍّ الدكلة األموية، كبعدىا بدأ الضعفي كسقوطي ا٤بدف 



 ٖٗٗ الخاتمةُ  

ا٤برابطْب كبعد ذلك ا٤بوحدين، لينتهي اإلسبلمية يف يدٍّ النصارل منذي عصر ملوؾ الطوائف مث 
 الوجودي اإلسبلمي يف إسبانيا بنهايًة ٩بلكًة غرناطة. 

إفَّ ضعفى الديًن يف قلوًب ا٤بسلمْب، كتنازعهم على الدنيا، كاختبلفيهم كتفرقهم كاف سببان يف  -ْ
 قي.زكاؿ دكلًة ا٤بسلمْب يف إسبانيا كذىاًب ملكهم كإخراج ا٤بسلمْب منها كتنصّب من ب

دل يَبٍؾ النصارل كسيلةن إلخراج اإلسبلـً من إسبانيا كتنصّب ا٤بسلمْب إال كقاموا ُّا، حٌب إذا  -ٓ
يئسوا من تنصًّب ا٤بسلمْب قرركا طردىىم من إسبانيا لتصبح إسبانيا نصرانية خالصةن، كذلك بعدى 

 ٤بساجًد.أٍف كانٍت دكلةن إسبلمية تيقاـ فيها شعائري اإلسبلـ يف آالًؼ ا١بوامع كا
بالرَّغًم من كلٍّ ما فعلو النصارل الستئصاؿ ا٤بسلمْب من إسبانيا فقد بقي ىناؾ قلةه  -ٔ

 ، متمسكةه بدينها خفيةن، ٛبارس شعائر اإلسبلـ على قدًر ما تستطيع، متخذةن من بيوهتا مساجدى
.  يعلموف أبناءىم اإلسبلـى جيبلن بعدى جيلو

بواسطًة ا٤بهاجرين من العماًؿ كطبلًب ا١بامعات كا٤بسلمْب  عادى اإلسبلـي اليوـى إذل إسبانيا -ٕ
من اإلسباف، لتعودى ا٤بساجدي لتنتشر ٦بددان يف إسبانيا كأصبحىٍت ساحاتي ا٤براكز اإلسبلمية ٛبتلىء 

ـى ا١بمًع كاألعياًد.  با٤بصلْب يف رمضافى كأيا
  



 ٗٗٗ الخاتمةُ  

واالقتصادية وأثرىا على المسلميَن ثانياً: نتائُج واقِع الحالة الدينيِة واالجتماعية والسياسية 
 في إسبانيا:

ييوجىدي يف إسبانيا عدده من الدياناًت منها: النصرانية الكاثولوكية كٛبثلي ديانةى غالبيًة الشعًب  -ُ
% من سكاًف إسبانيا، كىناؾ طوائفه تنتسب لئلسبلـ ْاإلسباين، كديني اإلسبلـً كيعتنقو قرابة 

لشيعًة، كلكٍن نسبةى أفراًدىا قليلةه جدان، كديني اليهوديًة ال يتجاكز يف إسبانيا مثل: الصوفيًة كا
.  عدديىم ٟبسْبى  ألفى شخصو

ييشًكلي اإلسبافي سكافى الببلًد األصليْب غالبيةى اَّتمع يف إسبانيا، فيما يبلغ عددي ا٤بهاجرين  -ِ
عًة اَّتمًع اإلسباين % مهاجر من ا٤بسلمْب، كنظران لطبيّ% من سكاًف إسبانيا، منهم َُقرابة 

فإفَّ تأثّبىه سليب على ا٤بسلمْب يف ا١بانب العقدم لكونًو ٦بتمعه نصراين، كيف ا١بانًب األخبلقي 
 لطبيعًة اَّتمًع ا٤بنفتحًة كاختبلًط الشباًب معى الفتياًت.

سعوديًة بشكلو تتمتعي إسبانيا بعبلقاتو جيدةو معى العادًل العريب بشكلو عاـو كا٤بملكًة العربيًة ال -ّ
، حيثي توثقٍت بالزياراًت ا٤بتبادلًة بْبى البلديًن على أعلى ا٤بستوياًت، كساعدى ىذا يف بناًء  خاصو
ا٤بملكًة للعديًد من ا٤براكًز اإلسبلمية يف إسبانيا مثل: ا٤بركًز الثقايف اإلسبلمي يف مدريًد كا٤بركز 

 يف فنخركال. الثقايف األندلسي يف ملقا كا٤بركز الثقايف اإلسبلمي
ـ ٩با أثرى بدكره على ََِٖالعا٤بية الٍب كقعت يف  االقتصاديةلقد تأثرٍت إسبانيا باألزمًة  -ْ

ا٤بسلمْبى ىناؾ، حيثي إفَّ األغلبيةى من ا٤بسلمْب ىم من العماًؿ فقد ارتفعٍت نسبةي البطالًة بينهم، 
 زمةى.إذل النمو ٦بددا ك٘باكزى ىذه األ سبايناإللكن عادى االقتصادي 

  



 ٘ٗٗ الخاتمةُ  

 ثالثاً: نتائُج البحِث المتعلقِة بالقائمين بالدعوِة وموضوعاِت ومياديَن الدعوِة في إسبانيا:
يقوـي بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا  عدده من ا٤بؤسساًت الدعويًة يف داخًل إسبانيا مثل:  -ُ

مي يف مدريد، االٙباًد اإلسبلمي اٙباًد ا١بمعياًت اإلسبلمية يف إسبانيا، ا٤بركًز الثقايف اإلسبل
من ملقا كفنخركال كبلنسية  كللؤلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا، كا٤براكز الثقافية اإلسبلمية يف  

 كإليكانٍب كاَّلس اإلسبلمي يف كاتلونيا. ككاتلونيا

يا مثلى: يقوـي بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا عدده من ا٤بؤسساًت الدعوية من خارج إسبان -ِ
رابطًة العادل اإلسبلمي كالندكًة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ككزارًة الشؤكف اإلسبلمية يف ا٤بملكًة 

 العربيًة السعودية.
اإلسباف الذين قاموا بالدعوة إذل اإلسبلـ الدكتور  منصور اسكوديرك، زكريا ماثا  فرادً األمن  -ّ

كمن األفراًد الذين قاموا بالدعوة  كالدكتور ٧بمد كماؿ ططرم بكرم، الغرناطي، كالدكتور رياج
من غّب اإلسباف الدكتور علي بن ا٤بنتصر الكتاين، كالدكتور سعود الغدياف، كالدكتور عبلء 

 سعيد.
من موضوعاًت الدعوة الٍب يتناك٥با الدعاةي يف إسبانيا موضوعاًت العقيدًة كموضوعاًت  -ْ

كحجو كموضوعاًت ا٤بعامبلًت كموضوعاًت ا٢بثٍّ على األخبلًؽ الشريعًة من صبلةو كزكاة كصياـ 
 الفاضلًة كتزكيًة النَّفًس كالتعلًق باهلًل.

من مياديًن الدعوًة يف إسبانيا ا٤براكزي اإلسبلميةي كا٤بساجد كا٤بؤسسات التعليمية كا٤بستشفيات  -ٓ
 كالسجوفي كا٤بخيماتي الدعوية  كالساحاتي العامة.

  



 ٙٗٗ الخاتمةُ  

 البحِث المتعلقٌة بأساليِب ووسائِل الدعوِة في إسبانيا: : نتائجُ رابعاً 
كسائلي الدعوًة الٍب يستخدميها الدعاًة يف إسبانيا كثّبةه منها: ا٣بطبي كالدركس العلمية  -ُ

من مواقع التواصل  كاحملاضراتي كالندكات كا٤بؤٛبراتي كتأليفي الكتب كالَبٝبة كاالستفادة ي
 ًة إذل اهلًل.االجتماعي كاليوتيوب يف الدعو 

من أساليًب الدعوًة الٍب يستخدمها الدعاةي يف إسبانيا أسلوبي ا٢بكمًة كا٤بوعظًة ا٢بسنة  -ِ
ـي ا٤بدعوين كاَّادلة با٢بسُب كأسلوبي اإلعجاًز العلمي.  كأسلوبي تأليف القلوب كإكرا

 : نتائُج البحِث المتعلقة بمعوقاِت الدعوِة في إسبانيا وسبل عالِجها:خامساً 
توجدي ىناؾ العديدي من ا٤بعوقات الٍب تعيق الدعوة يف إسبانيا كمنها: قلةي الدعاًة كضعف  -ُ

تأىيلهم العلمي ككذلك قلةي الدعًم ا٤بادم، ككجودي ا٣ببلفاًت الفكرية كالشخصية كا٤بنهجية بْب 
ـي فقو الواقع كضعفي التحدث باللغة اإلسبانية كالنزاعاتي السياسية بْب ا لبلداًف الدعاة، كعد

 العربيًة.
متَّ طرحي عددو من سبًل عبلج ىذه ا٤بعوقاًت منها: زيادةي أعداًد الدعاًة كتأىيلهم من قبًل  -ِ

ا٤بؤسسات الدعوية، كرسمي خطةو لتعزيز ا٤بوارد ا٤بالية، ككضعي خططو للتنسيق بْب الدعاة لتبليف 
مكثفةو للدعاة لتعليمهم اللغة خبلفاهتم كمعرفةي الواقع اإلسباين بشكل جيد، كإقامةي دكراتو 

 ًف ا٤براكًز اإلسبلميًة سياسيان.اإلسبانية، كالبعدي عن توظي

 : نتائُج البحِث المتعلقِة بتقويِم العمِل الدعوي في إسبانيا:سادساً 
أظهرٍت نتائجي تقوًًن العمًل الدعوم ا٢باجةى إذل توحيًد ا١بهوًد الدعوية يف إسبانيا، كأٮبية  -ُ

 أعداًد الدعاة كتأىيلهم كتوطينهم يف إسبانيا، ككجوب االىتماـً با٤بسلمْبى ا١بدًد.زيادًة 
ا٢برصي على ما يناسًب ا٤بدعوينى من دركًس ك٧باضراًت كاالىتماـً بدعوًة فئًة الشباًب  -ِ

 كالفتيات اإلسباًف من غّب ا٤بسلمْبى ككضع ما يناسبيهم من برامًج دعويةو.



 ٚٗٗ الخاتمةُ  

عاًت الدعوية ٕبسًب األٮبيًة كاألكلوية عند طرًحها على ا٤بدعوينى كا٢برصي أٮبيةي ترتيًب ا٤بوضو  -ّ
 على ا٢بكمًة كالتدرجي يف طرًح ا٤بوضوعات ٥بٍم.

ا٢باجةي إذل االىتماـً باستخداـً أساليب ا٤بنهًج العقلًي يف الدعوة، كأٮبية تنويًع أساليب  -ْ
 الدعوة بشكلو مستمرو ١بذًب ا٤بدعوينى.

ىتماـً الكبّب بوسائل الدعوة ا٢بديثًة كا٤برتبطًة بشبكة االنَبنت، كالتواصل ا٤بباشر مع أٮبيةي اال -ٓ
ا٤بدعوينى من خبلًؿ برامج التواصل االجتماعي كدعوهتم، كتنويع كسائل الدعوة كطريقة عرضها 

.  على ا٤بدعوينى
امة، ككذلك القياـ كجوبي تفعيًل مناشًط الدعوًة يف بعًض ا٤بيادين ا٥بامة مثل: الساحاًت الع -ٔ

 بالدعوة يف ميادينى جديدةو مثل: ميداف كسائل االعبلـ كا١بامعات اإلسبانية.
  



 ٛٗٗ الخاتمةُ  

 ثانياً: التوصياُت والمقترحاُت:
بناءن على ما انتهٍت إليو الدراسةي من نتائجو فإفَّ الباحثى يرل أٮبيةى األخذى بالتوصياًت كا٤بقَبحاًت 

 التالية: 

راساِت الدعوية الميدانية المتعلقة بالدعوِة في إسبانيا وذلك زيادُة االىتماِم بالد -ٔ
 لألسباِب التالية: 

، يف إسبانيا  إٯبادي قسمو يف ا٤بكتبًة اإلسبلمية يتعلقي بالدراساًت الدعوية ا٤بيدانيةا٢باجة إذل  -أ
 كذلك نظران لقلًة ىذه الدراساًت كندرهتا.

إفَّ الباحثى يقفي فيها على كاقًع الدعوة كتظهر لو مصداقيةي الدراساًت الدعوية ا٤بيدانية ف -ب
 العوائقي كيستطيعي ٙبديدى سبلى عبلًجها.

سرعةي التطوًر كالتغيّب ا٢باصل يف اَّتمعاًت مع مركًر الوقًت كعليو تصبحي ا٢باجةي إذل  -ج
 الدراساًت ا٤بيدانية مستمرةن كحٌب لو كافى يف نفًس ا٤بيداًف.

المؤسساِت والمراكز اإلسالمية في إسبانيا فيما بينها وذلك لتحقيِق أىميُة تعاوِن  -ٕ
 األىداِف التالية:

إنشاءي اٙبادو يضم  ٝبيعى ا٤براكًز اإلسبلمية العاملة يف إسبانيا متخصصه بالربامًج الدعوية   -أ
ة النسائية ك١بنةه كتتفرعي منو ١بافه منها: ١بنةه ٤بتابعًة حلقاًت ٙبفيظ القرآف ك١بنةه للمناشًط الدعوي

 للشباب ا٤بسلم ك١بنةه لدعوة غّب ا٤بسلمْب ك١بنةه لتأسيًس أكقاًؼ إسبلميةو.
أكربى قدرو من ا٤بدًف  تغطيةتنسيقي الربامًج الدعوية كتوزيعها بْب ا٤بدًف اإلسبانية حٌب يتمَّ  -ب

 اإلسبانيًة.

العمًل الدعوم ك٧باكلًة تطوير كاقًع  تنظيمي اللقاءاًت كا٤بؤٛبرات بْب ا٤براكًز اإلسبلمية لتنسيقً  -ج
 الدعوًة يف إسبانيا.



 ٜٗٗ الخاتمةُ  

 مضاعفُة االىتماِم بدعوِة المسلميَن المتواجدين في إسبانيا وذلك عن طريِق اآلتي: -ٖ
دعمي ا٤براكًز اإلسبلمية ٗبا ٙبتاجيو من كتبو كمطوياتو يف شٌب العلـو الشرعيًة من عقيدةو كفقوو  -أ

. كسّبة كذلك لتوزيعها على  ا٤بسلمْبى
تنسيقي ا٤براكًز اإلسبلمية مع الدعاًة يف العادل اإلسبلمي كترتيبي برامج دعوية ٥بم ا٢باجة إذل  -ب

 يف مدفو إسبانيا ا٤بختلفة كاختياري ما يناسبي ا٤بسلمْب يف إسبانيا من موضوعاتو دعويةو.
ـي با١بانًب النسائي يف الربامج الدعويًة كا٢برصي على ما ي -ج ناسبي ا٤برأةى من موضوعاتو االىتما

 دعوية ككتبو كدركسو أسبوعية.
استغبلؿي ا٤بنًح الٍب تقدمها ا١بامعاتي اإلسبلمية كمنها: ا١بامعة اإلسبلمية يف ا٤بدينة ا٤بنورة  -د

كالٍب تقبل الطبلبى ا٤بسلمْب من إسبانيا للدراسة فيها، كيتم تدريسهم يف التخصصات الشرعية 
 يف إسبانيا بعد ٚبرًجهم. ليعودكا دعاة إذل اهللً 

الحرُص على زيادِة البرامج الدعوية التي تستهدُف دعوَة اإلسبان إلى اإلسالم وذلك  -ْ
 من خالِل ما يلي: 

تأىيلي كإعدادي دعاة إعدادان علميا كمهاريان كيتقنوفى اللغة اإلسبانية يف ا٤براكز اإلسبلمية الٍب  -أ
تستقبلي طبلبى ا١بامعات كا٤بدارس اإلسبانية، الذين يقوموف بزيارًة ا٤براكز اإلسبلمية؛ كذلك 

مبسط كجذاب،  ليقوموا بدعوهتم كتوضيح اإلسبلـ ٥بم كشرح أركانًو كإظهار ٧باسنو ٥بم بأسلوبو 
. ،فيكوفي تأثّبه عليهم كبّب  مع إعطائهم ىدايا ككتيبات تتحدث عًن اإلسبلـً

االستفادةي من تعاكًف ا٢بكومة اإلسبانية  معى ا٤براكًز اإلسبلمية بشكلو عاـ يف أغلًب مدفو  -ب
فها ماكًن عامةو كاالعداد ٥با بشكلو جيد، حيث يكوف ىدأإسبانيا، كإقامةي فعاليات دعوية يف 

 التعريفي باإلسبلـً كإظهاًر ٧باًسنو كعظمًتو لئلسباًف.



 ٓ٘ٗ الخاتمةُ  

ا٤بشاركةي يف الندكاًت كا٤بؤٛبراًت الٍب تقيميها ا١بامعاتي اإلسبانيةي كا٤براكزي الثقافيةي اإلسبانيةي،  -ج
 كعرض اإلسبلـً يف ىذًه ا٤بؤٛبراًت على اإلسباًف بطريقةو جيدةو كٗبا يناسبي موضوعى ا٤بؤٛبًر.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـمــالحق
 



 ٕ٘ٗ المالحـــــــــق  

 اواًل: االستبانات 
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

  
  حفظه هللا       / أخً الداعً

  وبعد:   السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

االْستَِباَنة المتعلقة برسالة الدكتوراه التً فٌشرفنً أن أضع بٌن ٌدٌك هذه 
أعدها بعنوان: )الدعوة إلى اإلسالم فً إسبانٌا(، والتً تهدف إلى التعرف 

ٌشرفنً اختٌارك للتعرف على واقع الدعوة إلى هللا ومشكالتها فً إسبانٌا و
على وجهة نظرك من خالل مدى موافقتك على العبارات الواردة فً 

  ة.االْستَِبانَ  هذه
أرجو قراءتها بعناٌة، واإلجابة على جمٌع تساؤالتها بدقة وموضوعٌة وذلك 

( فً الحقل الذي ٌعبر عن رأٌك حسب التعلٌمات الموضحة √بوضع عالمة )

فٌها، لما إلجابتك من أهمٌة تعود على مصلحة الدعوة إلى هللا فً إسبانٌا 
ت ستكون سرٌة وتحسٌن العملٌة الدعوٌة فٌها، مع العلم بأن المعلوما

 وألغراض البحث العلمً فقط.
 شاكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم، وتقبلوا وافر شكري وعظٌم احترامً.

 الباحث                                                                 
 الرٌاض    ناجً بن أحمد المصعبً                            -العنوان: المملكة العربٌة السعودٌة  

 +              مرحلة الدكتوراه فً قسم              ==2->- =7>;>09=الهاتف: 
الدعوة بالمعهد العالً usus9988@yahoo.com   البرٌد اإللكترونً:

 للدعوة والحسبة
 

  



 ٖ٘ٗ المالحـــــــــق  

 (8م )جدول رق
ما مدى فً القائمة اآلتٌة عدد ِمْن أصناِف المدعوٌَن إلى اإلسالِم فً إسبانٌا،

  ؟موافقتك علٌها

 غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة أصناف المدعوٌن م
غٌر موافق 

 بشدة

           عامة الناس 8

           التجار  9

           المسلمٌنالشباب  :

           الفتٌات المسلمات ;

           غٌر المسلمٌنالشباب  >

           الفتٌات غٌر المسلمات =

      كبار السن المسلمٌن 0

      غٌر المسلمٌنكبار السن  1

أخرى فضال  2
.............................................................................................................:. اذكرها
...... 

 (9جدول رقم )
الموضوعات الدعوٌة التً ٌتناولها الدعاة عند  فً القائمة اآلتٌة عدد من

  ما درجة موافقتك علٌها ؟،فً إسبانٌا دعوتهم إلى اإلسالم
 الموضوعات م

موافق 
 بشدة

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق

           العقٌدة الصحٌحة  8

             أحكام العبادات     9

           أحكام المعامالت  :

           الحث على األخالق الفاضلة  ;

           تزكٌة النفس والتعلق باهلل  >

           دعوة غٌر المسلمٌن  =

           بٌان سماحة دٌن اإلسالم  0

1 
أخرى، فضالً 

..................................................................................................:. اذكرها
.......... 

 (:جدول رقم )



 ٗ٘ٗ المالحـــــــــق  

فً من األسالٌب الدعوٌة التً ٌستخدمها الدعاة إلى هللا  فً القائمة اآلتٌة عدد

  ؟درجة موافقتك علٌها ما إسبانٌا،
 األسالٌب م

 موافق
 بشدة

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق

      الحكمة   8

      الموعظة الحسنة  9

           العلمً  اإلعجاز :

           اإلعجاز التشرٌعً  ;

           ضرب األمثال  >

           الترغٌب  =

           الحوار  0

      المقارنة بٌن األدٌان 1

      تألٌف القلوب  2

......................................................................................أخرى،فضالًاذكرها: 87
.......................... 

 (;جدول رقم )
 فً من الوسائل الدعوٌة التً ٌستخدمها الدعاة إلى هللا  فً القائمة اآلتٌة عدد

  ؟ درجة موافقتك علٌهاما إسبانٌا،
 الوسائل م

موافق 
 بشدة

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق

           المحاضرات   8

           الخطب  9

           الكتب  :

      القصص  ;

           الترجمة  >

           توٌتر  =

           فٌس بوك 0

           ٌوتٌوب 1

      الفضائٌات 2

      ضٌافة المدعوٌن  87

      المراسلة 88

      حلقات التعلٌم 89

      إحٌاء رمضان واالعٌاد :8

      الندوات ;8

      المؤتمرات >8

أخرى، فضالً  =8



 ٘٘ٗ المالحـــــــــق  

 الوسائل م
موافق 
 بشدة

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق

....................................................................................................اذكرها:
.......... 

(>جدول رقم )  

المٌادٌن التً ٌقوم الدعاة إلى هللا فً إسبانٌا بتبلٌغ  فً القائمة اآلتٌة عدد من

  ؟ درجة موافقتك علٌهاالدعوة فٌها، ما 

 غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة الميدان م
غٌر موافق 

 بشدة

           المساجد  8

           المراكز اإلسالمٌة  9

           التعلٌمٌة ؤسساتالم  :

           المستشفٌات  ;

           الدعوٌة المخٌمات  >

           الساحات العامة  =

      المراكز الثقافٌة غٌر اإلسالمٌة 0

      السجون 1

أخرى، فضالً   2
 ..................................................................................................................اذكرها:

 



 ٙ٘ٗ المالحـــــــــق  

 (=جدول رقم )

 من المعوقات التً تواجه الجهود الدعوٌة فً إسبانٌا، ما فً القائمة اآلتٌة عدد
  درجة موافقتك علٌها ؟ 

 المعوقات م
موافق 
 بشدة

 غٌر موافق محاٌد موافق
غٌر موافق 

 بشدة

            قلة الدعاة  8

           العلمً ضعف تأهٌل الدعاة  9

           قلة الدعم المادي  :

           تشوٌه وسائل اإلعالم لإلسالم  ;

           قلة المساجد   >

           المراكز اإلسالمٌةقلة   =

           الدعاة  ضعف التنسٌق بٌن 0

      الخالفات الشخصٌة بٌن الدعاة 1

      أفعال داعش والقاعدة 2

الخالفات الفكرٌة والمنهجٌة بٌن  87
 الدعاة 

     

      تطبٌق فتاوى البلدان اإلسالمٌة 88

      عدم فقه واقع المجتمع االسبانً 89

 ضعف التحدث باللغة :8
 اإلسبانٌة

     

      وجود مترجمٌن للدعاةعدم  ;8

النزاعات السٌاسٌة بٌن البلدان  >8
 العربٌة

     

      التضٌٌق على العمل الدعوي =8

80 
أخرى، فضاًل 

.............................................................................................اذكرها:
................... 

 



 ٚ٘ٗ المالحـــــــــق  

 (0جدول رقم )

من السبل لعالج المعوقات التً تواجه الجهود الدعوٌة  فً القائمة اآلتٌة عدد

  ، ما درجة موافقتك علٌها ؟فً إسبانٌا
 سبل العالج م

موافق 
 بشدة

 غٌر موافق محاٌد موافق
غٌر موافق 

 بشدة

            الدعاةأعداد زٌادة   8

           تأهٌل الدعاة وتوطٌنهم فً إسبانٌا  9

           رسم خطة لتعزٌز الموارد المادٌة  :

           تكثٌف المشاركات اإلعالمٌة  ;

           المساجد  عمارة  >

           إنشاء المراكز االسالمٌة  =

وضع خطط للتنسٌق بٌن الدعاة لتالفً  0
 الخالفات بٌنهم

          

      بٌان ضررأفعالداعش والقاعدة 1

      الفتوى من المرجعٌة الموثوقةأخذ  2

      معرفة الواقع االسبانً بشكل جٌد 87

إقامة دورات مكثفة لتعلٌم اللغة  88
 اإلسبانٌة 

     

      مرافقة مترجمٌن للدعاة 89

8: 
البعد عن توظٌف المراكز اإلسالمٌة 

 سٌاسٌا
     

8; 
مطالبة الحكومة اإلسبانٌة بعدم 

 التضٌٌق على المراكز 
     

............................................................................................فضالًاذكرها::أخرى >8
............................ 

  



 ٛ٘ٗ المالحـــــــــق  

  البٌانات األولٌة
( فً المربعات وأمأل الفراغات التالٌة باإلجابات الموافقة لواقعك √فضالً ضع عالمة )

 )اختر إجابة واحدة فقط لكل فقرة سؤال( 

 أنثى (ِ)      ذكر   ( ُ)  ا١بنس: .ُ
 متزكج   (ِ)      أعزب   (ُ) ا٢بالة االجتماعية: .ِ
 .ّٓ-َِ(      من ُ)  العمر: .ّ

 .َٓ-ّٓ(     من ِ)                            
 فما فوؽ. َٓ(      ّ)                           

 (     دكف ا١بامعيُ) آخر ا٤بؤىبلت العلمية: .ْ
 (      ا١بامعيِ)                                     
 (      فوؽ ا١بامعي ّ)                                     

 (       زائر ّ(     كافد مقيم    )ِ(    إسباين   )ُا١بنسية:            ) .ٓ
 موظف / إدارم (ِ)  إماـ  ( ُ)  . ا٤بهنة األساسية:ٔ

 أستاذ جامعي  (ْ)  خطيب ( ّ)    
 مؤذف (ٔ) مدير مؤسسة ( ٓ)    

 (       غّبه )فضبلن اذكره(....ٖ(        تاجر           )ٕ)                                    
 . ىل سبق أف شاركت يف العمل الدعوم مع أم ٝبعية ؟ٕ
 ال ( ِ) نعم  ( ُ)

 إذا كاف ا١بواب بػ )نعم( فضبلن أذكر طبيعة العمل الدعوم الذم قمت بو:
............................................................................................. 

 . عدد الدكرات التدريبية ا٣باصة بالدعاة الٍب شاركت فيها خبلؿ ٟبس سنواتٕ
 . ّ-ُ(      من ُماضية ؟     ) 

 .ٓ-ّ(      من ِ)               
 فما فوؽ. ٓ(      ّ)               

 بسم هللا الرحمن الرحٌم



 ٜ٘ٗ المالحـــــــــق  

  حفظه هللا       / أخً المدعو 
  وبعد:   وبركاتهالسالم علٌكم ورحمة هللا 

فٌشرفنً أن أضع بٌن ٌدٌك هذه االْستَِباَنة المتعلقة برسالة الدكتوراه التً 
أعدها بعنوان: )الدعوة إلى اإلسالم فً إسبانٌا(، والتً تهدف إلى التعرف 

ٌشرفنً اختٌارك على واقع الدعوة إلى هللا وعوامل استجابة المدعوٌن و
موافقتك على العبارات الواردة فً  للتعرف على وجهة نظرك من خالل مدى

  االْستَِباَنة. هذه
أرجو قراءتها بعناٌة، واإلجابة على جمٌع تساؤالتها بدقة وموضوعٌة وذلك 

( فً الحقل الذي ٌعبر عن رأٌك حسب التعلٌمات الموضحة √بوضع عالمة )

فٌها، لما إلجابتك من أهمٌة تعود على مصلحة الدعوة إلى هللا فً إسبانٌا 
حسٌن العملٌة الدعوٌة فٌها، مع العلم بأن المعلومات ستكون سرٌة وت

 وألغراض البحث العلمً فقط.
 شاكراً لكم سلفاً حسن تعاونكم، وتقبلوا وافر شكري وعظٌم احترامً.

 
 الباحث

 الرٌاض       ناجً بن أحمد المصعبً                            -العنوان: المملكة العربٌة السعودٌة  
+                   مرحلة الدكتوراه فً قسم                ==2->- =7>;>09=الهاتف: 

الدعوة بالمعهد العالً للدعوة  usus9988@yahoo.comالبرٌد اإللكترونً:

 والحسبة
 

  



 ٓٙٗ المالحـــــــــق  

 (8جدول رقم )

ما مدل كفاية جهود ا٤براكز اإلسبلمية يف 
 التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا ؟

 غّب كافية كافية كافيو جدا
غّب كافية 

 جدا
 ال أعلم

          
 (9جدول رقم )

ما مدل كفاية جهود األفراد من ا٤بسلمْب يف 
 التعريف باإلسبلـ يف أسبانيا ؟

 غّب كافية كافية كافية جدا
غّب كافية 

 جدا
 ال أعلم

          
 (:جدول رقم )

ِف إلى ا  فً القائمة اآلتٌة عدد من َعرُّ إلْسالِم، ما درجة موافقتك طرق التَّ
  ؟علٌها

 غٌر موافق بشدة غٌر موافق محاٌد موافق موافق بشدة العوامل م

           محاسن اإلسالم 8

           صدٌق مسلم  9

           قرٌب مسلم   :

           اجتهاد بحثً ذاتً      ;

           قراءة كتاب  >

           اإلعالم اإلسالمً    =

مواقع التواصل   0
 االجتماعً 

          

      الزواج بمسلمة  1

      سماع القرآن 2

87 
أخرى، فضالً 

....................................................................................................اذكرها:
............. 

 
  



 ٔٙٗ المالحـــــــــق  

 (;جدول رقم )
ِة لإلْسالِم لدى المدعوٌن، ما مدى  من  فً القائمة اآلتٌة عدد ٌَّ ْهنِ وِر الذِّ الصِّ

  ؟موافقتك علٌها
 الصور الذهنٌة م

موافق 
 بشدة

 غٌر موافق محاٌد موافق
غٌر موافق 

 بشدة

           اإلسالم دٌن التسامح  8

           االسالم دٌن خاص بالعرب 9

           اإلسالم دٌن اإلرهاب :

      اإلسالم دٌن ٌحتقر المرأة ;

< 
أخرى، فضاًل 

.............................................................................................اذكرها:
.................. 

  



 ٕٙٗ المالحـــــــــق  

  البٌانات األولٌة
( فً المربعات وأمأل الفراغات التالٌة باإلجابات الموافقة لواقعك √فضالً ضع عالمة )

 )اختر إجابة واحدة فقط لكل فقرة سؤال( 

 أنثى  (  ِ)      ذكر   ( ُ)  ا١بنس: .ٔ
 متزكج   (ِ)      أعزب   (ُ) ا٢بالة االجتماعية: .ٕ
 . ّٓ-َِ(      من ُ)   العمر: .ٖ

 .َٓ-ّٓ(     من ِ)                            
 فما فوؽ. َٓ(      ّ)                      

 (     دكف ا١بامعيُ) آخر ا٤بؤىبلت العلمية: .ٗ
 (     ا١بامعيِ)
 (      فوؽ ا١بامعيّ)

 موظف / إدارم (ِ)  تاجر  ( ُ)  . ا٤بهنة األساسية:ٓ
 أستاذ جامعي  (ْ)  مدرس  ( ّ)    
 غّبه )فضبلن ذكره(.... ( ٔ) مدير مؤسسة ( ٓ)    

 . ىل سبق أف شاركت يف عمل دعوم مع أم ٝبعية ؟ٔ
 ال ( ِ) نعم  ( ُ)

 إذا كاف ا١بواب بػ )نعم( فضبلن أذكر طبيعة العمل الدعوم الذم قمت بو:
................................................................................ 

 . عدد الدكرات العلمية الٍب شاركت فيها خبلؿ ٟبس سنواتٕ
 . ّ-ُ(       من ُ)  ماضية ؟  

 .ٓ-ّ(      من ِ)               
 فما فوؽ. ٓ(      ّ)               

 ،،،شاكران كمقدران اىتمامكم

 االْسِتَبانَة باللغة اإلسبانية



 ٖٙٗ المالحـــــــــق  

 
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso” 

 

Estimado Señor invitado: 

  

« Que la paz la Misericordia y las bendiciones de Allah sea con 

vosotros” 
 

Me complace entregarle el presente cuestionario relacionado con 

mi tesis doctoral titulada: “La invitación al Islam en España (dawa)”, la 
cual tiene como objeto identificar la realidad de la invitación al Islam, 

los factores de respuesta de los invitados y  tengo el honor de elegirles 

con el propósito de conocer su opinión con respecto a las expresiones 

que figuran en el presente cuestionario. 

 

Ruego que lean el cuestionario con atención y que contesten a 

todas sus preguntas con precisión y objetividad, marcando con un  el 

espacio blanco que corresponde a su opinión según las instrucciones 
indicadas; considerando la importancia de sus respuestas con respecto a 

la invitación al Islam (dawa) en España y la mejora de los métodos 

utilizados, a sabiendas de que los datos recopilados serán 

confidenciales con fines de investigación científica. 

 

Agradeciéndole por su cooperación,  tenga a bien recibir un 

cordial saludo. 
 

El investigador. D. Naji Ahmed ALMASABI, Departamento de 

Doctorando en el departamento de Invitación al Islam (dawa), 

Instituto Superior de  Invitación al Islam (dawa).------ 

Dirección: Arabia Saudita – Riad. 

Teléfono: +966-5-67254506. 

Correo electrónico: usus9988@yahoo.com 

 

 
CUADRO 1 

 

mailto:usus9988@yahoo.com


 ٗٙٗ المالحـــــــــق  

¿Hasta qué punto son 

suficientes los 

esfuerzos de los 

Centros Islámicos para 

informar sobre el Islam 

en España? 

Muy 

suficientes 

Suficientes  Escasos Muy 

escasos  

Lo 

ignoro  

     

 

 

CUADRO 2 
¿Hasta qué punto son 

suficientes los 

esfuerzos de los 

musulmanes para 

informar sobre el islam 

en España? 

Muy 

suficientes 

Suficientes  Escasos Muy 

escasos  

Lo 

ignoro  

     

CUADRO 3 

A continuación se exponen algunos medios para dar a 

conocer sobre el Islam, ¿hasta qué punto está de acuerdo? 

M Los medios 
Totalmente 

de acuerdo 

Estoy 

de acuerdo 
Neutro 

Estoy en 

desacuerdo 

Estoy muy 

en 

desacuerdo 

1 Las ventajas del Islam      

2 Un amigo musulmán       

3 Un pariente musulmán       

4 Una búsqueda personal      

5 Lectura de un libro      

6 Los medios de información 

relacionados con el Islam 

     

7 Las redes sociales      

8 Matrimonio con una 

musulmana  

 

     

9 Escuchar el Corán       

10 Otros medios por mencionar:.......................................................................................................... 

 
CUADRO 4 

 



 ٘ٙٗ المالحـــــــــق  

Se mencionan a continuaciones varias percepciones sobre el Islam ¿Hasta qué punto está 

de acuerdo? 

 

M Percepciones Totalmente 

de acuerdo 

Estoy 

de acuerdo 

Neutro Estoy en 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 El Islam es la 

religión de la 

tolerancia  

     

2 El Islam es una 

religión propia de 

los Árabes  

     

3 El Islam es la 

religión del 

terrorismo  

     

4 El Islam es una 

religión que rebaja 

la mujer  

     

 Otras percepciones por mencionar:......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٙٙٗ المالحـــــــــق  

PRIMEROS DATOS 

Marcar con   en los cuadros y rellenar los espacios en blanco con las respuestas 

correspondientes a su realidad (Elegir una única respuesta para cada pregunta). 

 

1. Sexo:     (1)Varón  (2) Mujer   

 

2. Estado Civil:   (1)Soltero/a    (2) Casado/a   

 

3. Edad:     (1)  Desde 20 años hasta 35 años. 

 

 (2)  Desde 35 años hasta 50 años. 

 

     (3)  Más de 50 años. 

4. Últimos Títulos y Calificaciones:  

(1)  Formación básica.  

(2)  Formación Universitaria. 

(3)  Postgrado. 

5. La profesión:  

(1)  Profesor.   (2)  Funcionario/Administrativo. 

(3)  Comerciante.   (4)  Profesor universitario. 

(5)  Director de centro.  (6)  Otro, mencionar:................... 

6. ¿Participó con anterioridad en una campaña de información con alguna 

asociación? 

(1)  Sí.    (2)  No. 

 

Si su respuesta es (sí), mencionar por favor la naturaleza de dicha 

actividad:................................................................................................ 

7. Número de sesiones informativas en que participó durante los últimos 5 

años? 

(1)  De 1 a 3. 

(2)  De 3 a 5. 

(3)  5 y más. 

 

 

Le agradecemos por su colaboración 

 

  



 ٚٙٗ المالحـــــــــق  

مٕٜٜٔاتفاقية التعاون بين الدولة اإلسبانية والمفوضية اإلسالمية في إسبانيا في عام 

  



 ٛٙٗ المالحـــــــــق  

 

 

 



 ٜٙٗ المالحـــــــــق  

 

 
  



 ٓٚٗ المالحـــــــــق  

 

 
  



 ٔٚٗ المالحـــــــــق  

 

 
  



 ٕٚٗ المالحـــــــــق  

 

 

 



 ٖٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

 فهرس اآلٌات القرآنٌة

رقم  رقم اآلية السورة _ اآليـــــة م
 الصفحة

َّ ىن  نن  ٱُّٱ ُ  َُِ    ّْالبقرة  _ 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ ِ
َّ مص خص حص  مس  

 ُِْ ّٖالبقرة_

 يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ ّ

 زن رن  مم ام يل ىل مل

َّ من  

 ِِّ َُٗالبقرة_

 ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ ْ
َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  

 َِْ-َِّ ُّٖالبقرة _ 

 ين ىن  ننمن زن رن مم ام ُّٱ ٓ

َّٰى  

 َِٗ ِِٖ البقرة _

َّٰذ يي ىي مي خي ُّٱ ٔ  ُِِ-ُِٕ ِٕٓالبقرة_ 

َّ جخمح جح مج حج مث  هت مت خت ُّٱ ٕ  ُِِ ِٕٗالبقرة_ 

 من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ ٖ

 مي زي ريٰى ين ىن نن

َّ ىي ني  

 َُٕ-ّ َُْآؿ عمراف _



 ٗٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ ٗ

ٌّ  ٍّ َّ َّ  

 ّ َُِآؿ عمراف_

 حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ َُ

َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج  

 َِْ ٕٗآؿ عمراف_

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ ُُ
َّ يك ىك مك  لك اك  

 ِّٖ َُٗآؿ عمراف _

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ُِ
 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي  

 ّ ُالنساء _ 

َّيي ىي ني  مي  ُّٱ ُّ  ُُِ ْالنساء _  

َّخص حص ُّٱ ُْ  ُِِ ُٗالنساء_ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٱُّٱ ُٓ
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

َّنئ  

 ِِّ ِٗالنساء_

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ ُٔ

َّمن خن حن جن يم ىم  

 َِٗ ّْالنساء_

 ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱ ُٕ

 زي ري ٰى ين  ىن
 حئ جئ يي ىي  ني مي

 ُِّ-َِٔ ّٔالنساء _ 



 ٘ٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

 خب حب جب هئ  مئ خئ
 مث  هت مت خت حت جت هبمب

َّ جح مج حج  

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ ُٖ
َّ حج  مث هت مت خت حت جت هب مبخب  

 ُُٖ ْٖالنساء _

 يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ ُٗ

 يت ىت نت  مت زت رت

َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث  

 ِِٕ ٗٔالنساء_

 نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ ُّٱ َِ
 ىب نب مب  زب رب يئ ىئ
 ىت نت مت  زت رت يب
َّ ىفيث  ىث نث مث زث رث يت  

 ُٖٔ  ُُٓ-َُٓالنساء_

 مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱ ُِ
َّحك جك  

 ُُِ ِا٤بائدة_

 زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ ِِ

َّيت ىت نت مت  

 ُٕٖ ّا٤بائدة_

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث ٱُّٱ ِّ

َّمم ام يل ىل  مل يك  

 ُٖٖ ّٕا٤بائدة_

 ِِِ َٗا٤بائدة_ جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ ِْ



 ٙٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

 خل حل جل مك لك خك حك
َّ هل مل  

 حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ِٓ
َّ ىه مه جه ين  ىن من خن  

 َِّ ُِاألعراؼ_

 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم ُّٱ ِٔ

َّ مه  

 ُِٗ ُّاألعراؼ _

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ ِٕ
َّ ىب نب  

 ِِٗ ُْٔاألعراؼ_

َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ٱُّٱ ِٖ  ّْٔ ُٖٓاألعراؼ_ 

َّ مظ حط مض خض  حض  ٱُّٱ ِٗ  ّٓٗ-ُِٔ ُٕٔاألعراؼ_ 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص ٱُّٱ َّ
َّ جغ مع   

 ّْٕ ٔالتوبة_

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱ ُّ
 جب هئ مئ خئ  حئ جئ
 مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب

َّ جح مج حج  

 َُِ َٔالتوبة_

  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱُّٱ ِّ

َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  

 ُٗٗ َُّالتوبة _

 َّٗ ِٓإبراىيم _ حن جن  يم ىم مم ُّٱ ّّ



 ٚٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

َّ من خن  

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ ّْ

َّ يبىب نب  مب زب  

 ُٕٕ ّٔالنحل_

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱ ّٓ
َّجت هب مب خب حبجب  

 ِٖٕ-ِٕٔ ُِٓالنحل_

ّٖٗ 

  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ ّٔ
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

َّ حس جس  

 َِٖ ِْ،  ِّاإلسراء _ 

 حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ ُّٱ ّٕ
َّ لك خك  

 ُِْ ِٔاإلسراء_

 مظ حط مض خض  حض جض ٱُّٱ ّٖ
َّ جغ مع جع  

 ِّٓ ٕٓاإلسراء_

َّ ىن من خن حن ُّٱ ّٗ  َِِ  ّٗمرًن _ 

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ َْ  ِِٕ ُْمرًن_ 

 يي ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه ٱُّٱ ُْ
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

َّ نئ مئ زئ  

 ََِ  ٓٓ-ْٓمرًن _



 ٛٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

 مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ ِْ

َّ جم هل  مل خل حل جل  

 ّٓٔ-َُٖ ُِْطو_

َّ ىث نث مث زث رث يت ُّٱ ّْ  ُِٗ ٗٔطو _ 

َّ جف مغ جغ  مع جع مظ ُّٱ ْْ  ُِِ ٓا٢بج _ 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱ ْٓ
 جح مج حج مث هت مت خت حت 

َّ  مح  

 ُِٖ ِٔا٢بج_

َّ نت مت زت رت  يب ىب ُّٱ ْٔ  ِِٖ ا٤بؤمنوف 

َّ خم حم جم هل مل ُّٱ ْٕ  ِِٖ َُٕالشعراء_ 

 خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ٱُّٱ ْٖ
َّ جب  هئ مئ  

 َِٖ ّْالعنكبوت_

 مظ حط مض  خض حض جض مص ُّٱ ْٗ
 مق حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع

َّ حك جك  

 ِِٔ ُٕلقماف_

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱُّٱ َٓ

 هت متخت حت جت هب مب  خب حب

 َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث

 ّ ُٕ_َٕاألحزاب_

 مص  خص حص مس خس حس ُّٱ ُٓ
  جع مظ حط مض خض حض جض

 ِِٖ ّٕ،ِٕاألحزاب_



 ٜٚٗ فهرس اآليات القرآنية 

َّ مف خف حف جف مغ جغمع  

َّ  مس هث مث هت مت هب مب ُّٱ ِٓ  ِِٔ َُالزمر_ 

 هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱ ّٓ

 مح جح مج حج مث

 َّ جس مخ جخ

 ُُٖ ٓٔالزمر _

 من خن حن جنمم خم حم جم هل  مل  ُّٱ ْٓ

َّ  هن  

 ُِٖ-َِِ ّٗسبأ_

 جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱ ٓٓ
َّ خس حس  

 ُِٔ َُفصلت_

 نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ ٔٓ
َّ نث مث زث رث  يت ىت  

 ّٗٓ-ّ ّّفصلت _

 ُْٖ ُُالشورل _ َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين ُّٱٱ ٕٓ

 حض جضمص  خص حص مس خس حس جس ُّٱ ٖٓ

 جغ  مع جع مظ حط مض خض

َّمغ  

 ُِٕ ِّالزخرؼ_

 ُْٖ ٕٖالزخرؼ_ َّ مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ ٗٓ

 َُٗ ٗاألحقاؼ_ َّ  يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ َٔ

 ُّٗ  ٔ_ ٓاألحقاؼ_ مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ ُٔ



 ٓٛٗ فهرس اآليات القرآنية 

 مل خل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك
َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل  

 

َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ٱُّٱ ِٔ  َّٖ ُٓاألحقاؼ_ 

 حضجض مص  خص حص مس ُّٱ ّٔ

 َّ مظ  حط مض خض

 ُٖٔ ٗالفتح_ 

 ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن ُّٱ ْٔ
َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٰذ يي  

 ُِّ ُِا٢بجرات_

َّ جئ يي ىي نيمي زي ٱُّٱ ٓٔ  ِْٖ ُِالذاريات_ 

َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ ٔٔ   ُٖٗ،َُٕ ٔٓالذاريات _ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ ٕٔ

َّ زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ  

 ُّٖ ّٔ-ّٓالطور _

َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٖٔ  ُٖٔ ُٗا٢بديد _ 

َّ  خت حت جت هب ُّٱ ٗٔ  ُِٖ َُالطبلؽ_ 

 رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ َٕ
َّ نتمت زت  

 ُِِ ٕالطبلؽ_

َّ  ين ىن نن من زن ُّٱ ُٕ  ِِْ ْالقلم_ 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ ِٕ
َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  

 ِّٖ ُٕ-ُٔنوح_



 ٔٛٗ فهرس اآليات القرآنية 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ ّٕ
َّ مج حج مث  هت مت  

 َُٖ ٓ-ُا٤بدثر _

َّ حج مث هت ُّٱ ْٕ  َِِ ُا٤بطففْب_ 

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱ ٕٓ
َّ مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض  

 ََِ ٓالبينة_

َّ  يب ىب نب مب زب رب ُّٱ ٕٔ  ِِّ ٓالفلق_ 

 

 

 



 ٕٛٗ فهرس األحاديث النبوية  

 األحاديث النبويةفهرس 

 رقم الصفحة الحديث م
ذكرؾ أخاؾى »قالوا: اهللي كرسولو أعلم، قاؿ: « أتدركف ما الغيبة؟» ُ

 «ٗبا يكره

ُِّ 

)اجتنبوا السبع ا٤بوبقات(، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىينَّ؟ قاؿ:  ِ
)الشرؾي بالًلو، كالسحر، كقتلي النفس الٍب حـر اهلل إال با٢بق، كأكلي 

كأكل ماؿى اليتيم، كالتورل يـو الزحف، كقذؼي احملصناًت الربا، 
 ا٤بؤمنات الغافبلًت(.

ُّٗ-ُِِ 

 َُِ )إذا استأذنكم نساؤكم بالليًل إذل ا٤بسجًد، فأذنوا ٥بينَّ( ّ

)إذا دعػػا الرجػػلي امرأتىػػو إذل فراًشػػو فأبػػٍت فبػػاتى غضػػبافى عليهػػا لعنتىهػػا  ْ
 ا٤ببلئكةي حٌب تصبحى(

َُِ 

العمػػرة كفػػارة ٤بػا بينهمػػا، كا٢بػػج ا٤بػربكر لػػيس لػػو جػػزاء إال  )العمػرة إذل ٓ
 ا١بنة(

َِٓ 

) إف ا٢بمد هلل ٫بمده ك نستعينو كنستغفره كنتوب إليو ، كنعػوذ بػاهلل  ٔ
 من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ، ... (

ّ 

ٕ )  ُُٗ )إفَّ الرقى كالتمائم كالتولة شرؾه

الػػربى يهػػدم إذل ا١بنػػة، كإفَّ العبػػػدى  )إفَّ الصػػدؽى يهػػدم إذل الػػرب، كإفَّ  ٖ
يقان(  ليتحرل الصدؽ، حٌب يكتبى عندى اهلًل صدٍّ

ِِٕ 

)إفَّ اهللى يرضػػػػى لكػػػػم ثبلثػػػػان، كيكػػػػره لكػػػػم ثبلثػػػػان، فّبضػػػػى لكػػػػم: أف  ٗ
تعبػػػػػدكه، كال تشػػػػػركوا بػػػػػو شػػػػػيئا، كأف تعتصػػػػػموا ٕببػػػػػل اهلًل ٝبيعػػػػػان كال 

ُِٗ 



 ٖٛٗ فهرس األحاديث النبوية  

 كإضاعة ا٤باًؿ(تفرقوا، كيكره لكم: قيل كقاؿ، ككثرة السؤاؿ، 
ثائرى الرأس... إذل أف قاؿ: فقاؿ يػا  -  -)أفَّ رجبلن جاء إذل النيب َُ

رسػػػػوؿ اهلل أخػػػػربين مػػػػاذا فػػػػرضى اهلل علػػػػيَّ مػػػػن الصػػػػياـ؟ قػػػػاؿ: شػػػػهر 
 رمضاف. قاؿ: ىل عليَّ غّبه؟ قاؿ: ال، إال أٍف تطوع شيئان.... (

َِّ 

فأدخػػػػلى يػػػػده فيهػػػػا،  مػػػػرَّ علػػػػى صػػػػربة طعػػػػاـو  -  -أفَّ رسػػػػوؿى اهلل  ُُ
فنالػػػت أصػػػػابعو بلػػػػبلن فقػػػػاؿ: )مػػػػا ىػػػػذا يػػػػا صػػػػاحبى الطعػػػػاـ؟(  قػػػػاؿ 
أصابتو السماءي يا رسوؿ اهلل، قاؿ: )أفبل جعلتىو فوؽى الطعاـ كي يراه 

 الناس، مىٍن غش فليس مِب(

َِِ 

)إنك تقدـ على قـو أىل كتاب، فليكن أكؿ ما تدعوىم إليو عبػادة  ُِ
فأخربىم أف اهلل قد فرض علػيهم ٟبػس صػلوات  اهلل، فإذا عرفوا اهلل،

يف يػػومهم كليلػػػتهم، فػػإذا فعلػػػوا، فػػػأخربىم أف اهلل فػػرض علػػػيهم زكػػػاة 
مػػن أمػػوا٥بم كتػػرد علػػى فقػػرائهم، فػػإذا أطػػاعوا ُّػػا، فخػػذ مػػنهم كتػػوؽ  

 ( كرائم أمواؿ الناس

ُٕٕ-َْٕ 
َّْ 

 َِٗ ورل( )إفَّ ًمٍن أبرَّ الربي صلةي الرجًل أىًل كد أبيو بعدى أٍف يي  ُّ

)أكصػػػيك يػػػا معػػػاذ ال تػػػدعن يف دبػػػًر كػػػًل صػػػبلةو تقػػػوؿ: اللهػػػم أعػػػِب  ُْ
 على ذكرؾى كشكرؾ كحسنى عبادًتك(

ُٖٗ 

: شهادًة أف ال إلو إال اهلل كأفَّ ٧بمدا رسوؿي  ُٓ )بيِب اإلسبلـي على ٟبسو
 اهلل، كإقاـً الصبلة، كإيتاًء الزكاة، كا٢بًج، كصوـً رمضاف(

ُٗٗ_ََِ 

كىػػػو جػػػالس يف ا٤بسػػػجد كالنػػػاس معػػػو إذ  -  -رسػػػوؿ اهلل  بينمػػػا ُٔ
كذىػب كاحػد،  -  -أقبػل ثبلثػةي نفػر، فأقبػل اثنػاف إذل رسػوؿ اهلل 

ِّٔ 



 ٗٛٗ فهرس األحاديث النبوية  

، فأمػػا أحػػديٮبا: فػػرأل فرجػػةن يف -  -قػػاؿ: فوقفػػا علػػى رسػػوؿ اهلل 
 ا٢بلقة فجلس فيها ... (

الزكاة،كتىصلى )تعبد اهلل كال تيشرؾى بو شيئان،كتيقيم الصبلةى، كتيؤيت  ُٕ
 الرَّحمى(

ُِٓ 

 ِٗٓ «خّبكم من تعلم القرآف كعلمو» ُٖ

الصػػبلةي »: أم  العمػػًل أحػػب  إذل اهلًل ؟ قػػاؿ: -  -)سػػألتي النػػيب  ُٗ
قػػػاؿ: مث أم؟ « مث بػػػر الوالػػػدين»، قػػػاؿ: مث أٌم؟ قػػػاؿ: «علػػػى كقًتهػػػا

 «ا١بهادي يف سبيل اهلل»قاؿ: 

َِٖ 

، مث أقبػػل  -اهلل عليػو كسػػلم صػػلى  -)صػلى بنػػا رسػػوؿ اهلل  َِ ذات يػػـو
علينػػػػػا فوعظنػػػػػا موعظػػػػػة بليغػػػػػة ذرفػػػػػت منهػػػػػا العيػػػػػوف ككجلػػػػػت منهػػػػػا 

 القلوب... (

ُٖٗ 

ُِ )  ِّْ )طلبي العلًم فريضةه على كل مسلمو

بعػػث معػػاذا إذل الػػيمن، فقػػاؿ: أعلمهػػم أفَّ اهللى  -  -فػػإفَّ النػػيب   ِِ
 «افَبض عليهم صدقةن تيؤخذي من أغنيائهم، فَبد  يف فقرائًهم

َُِ 

 ِْٓ-ّٔٔ )فقهوا أخاكم يف ديًنو، كأقرئوه كعلموه القرآفى( ِّ

 ّٗٔ-َُُ )فواهلل ألف يهدل بك رجل كاحد خّب لك من ٞبر النعم ( ِْ

ـى فىًإنَّوي رل كىأىنىا أىٍجزًم ًبًو()قىاؿى اللَّوي:   ِٓ ـى لىوي ًإال الصٍّيىا  َِّ كيل  عىمىًل اٍبًن آدى

يتخولنػػػػػا با٤بوعظػػػػػة يف األيػػػػػاـ، كراىػػػػػةى السػػػػػآمة -  -)كػػػػػاف النػػػػػيب  ِٔ
 علينا(

ِٕٖ 

ـي ابػػػن آدـ يػػػـو القيامػػػًة مػػػن عنػػػدى ربٍّػػػًو حػػػٌب ييسػػػأؿى عػػػن  ِٕ  ُِٗ)ال تػػػزكؿي قػػػد



 ٘ٛٗ فهرس األحاديث النبوية  

شػػبابًو فػػيم أبػػبله، كمالػػًو مػػن أيػػن  ٟبػػًس، عػػن عمػػره فػػيم أفنػػاه، كعػػن
 اكتسبو كفيم أنفقو، كماذا عمل فيما عىًلمى(

ِٖ )  ُِٓ )ال يدخلى ا١بنةى قاطعي رحمو

قػػاؿ رجػػل: « ال يػػدخل ا١بنػػةى مىػػٍن كػػاف يف قلبػػًو ًمثقػػاؿى ذرةو مػػن كػػربو » ِٗ
إفَّ اهلل »إفَّ الرجػػلى ٰبػػب أف يكػػوفى ثوبيػػو حسػػنان كنعليػػو حسػػنة، قػػاؿ: 

، الكربي بطري ا٢بًق، كغمطي الناًس.ٝبيل   «ٰبب ا١بماؿى

َِّ 

ا٤بدينةى كانوا من أخبث الناس كٍيبلن، فػأنزؿ اهلل  -  -٤با قدـ النيب  َّ
تعػاذل: كيػػله للمطففػْب فأحسػػنوا الكيػػلى بعػد ذلػػك. قػاؿ الفػػراء: فهػػم 

 ًمٍن أكىف النَّاًس كىيبل إذل يومهم ىذا(

َِِ 

طفػػق يطػػرح ٟبيصػػة لػػو علػػى كجهػػو،  -  -) ٤بػػا نػػزؿى برسػػوؿ اهلل  ُّ
لعنػةي اهلًل علػى »فإذا اغتم ُّا كشفها عن كجهو، فقػاؿ كىػو كػذلك: 

 «اليهود كالنصارل، اٚبذكا قبورى أنبيائًهم مساجدى 

ُٗٓ 

 ُِّ )ما زاؿى يوصيِب جربيلي با١باًر، حٌب ظننتي أنَّوي سيورثيوي( ِّ

 َّٕ «ا٣بلقما من شيءو أثقلي يف ا٤بيزاف من حسًن » ّّ

)مىا ًمٍن مىٍوليودو ًإال ييولىدي عىلىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبػىوىاهي يػيهىوٍّدىانًػًو، أىٍك يػينىصٍّػرىانًًو، أىٍك  ّْ
 ( ٲبيىجٍّسىانًوً 

ُّٖ 

)مػػا ًمػػػٍن يػػػوـو يصػػػبح العبػػػادي فيػػو إال ملكػػػاف ينػػػزالف، فيقػػػوؿ أحػػػدٮبا:  ّٓ
 أعًط ٩بسكان تلفان(اللهمَّ أعًط منفقان خلفا، كيقوؿ اآلخر: اللهم، 

ُِٖ 

) مثػػػػػل ا٤بسػػػػػلمْب يف تػػػػػوادىم كتػػػػػراٞبهم كتعػػػػػاطفهم كمثػػػػػل ا١بسػػػػػد  ّٔ
الواحػػػػد إذا اشػػػػتكى منػػػػػو عضػػػػو تػػػػداعى لػػػػػو سػػػػائر ا١بسػػػػد بالسػػػػػهر 

ُِٓ 



 ٙٛٗ فهرس األحاديث النبوية  

 كا٢بمى (
 ُّٗ «مىٍن أتى عرَّافان فسألو عن شيء دل تيقبل لو صبلةه أربعْب يومان » ّٕ

قو ٗبا يقوؿ فقػد كفػر ٗبػا أينػزؿ علػى ٧بمػد » ّٖ من أتى عرافا كاىنان فصدَّ
-  -» 

ُّٗ 

)مىٍن توضأ فأحسنى الوضوء، مث أتى ا١بمعة، فاسػتمع كأنصػت، غفػر  ّٗ
لػػو مػػا بينػػو كبػػْب ا١بمعػػة، كزيػػادة ثبلثػػة أيػػاـ، كمػػن مىػػسَّ ا٢بصػػى فقػػد 

 لغا(

ِٕٓ 

أجػػػوًر مىػػػٍن تبعػػػو، ال مىػػػٍن دعػػػا إذل ىػػػدل، كػػػاف لػػػو مػػػن األجػػػًر مثػػػل » َْ
ينقص ذلك من أجورىم شيئا، كمن دعػا إذل ضػبللةو، كػاف عليػو مػن 

 «.اإلمًث مثلى آثاـً مىٍن تبعو، ال ينقص ذلك من آثاًمهم شيئا

َّٔ 

)كأىدين ألحسًن األخبلؽ ال يىهدم ألحسًنها إال أنت، كأصرؼ  ُْ
)  عِب سيئها، ال يصرؼ عِب سيٍّئها إال أنتى

ِِْ 

معشرى الشباب مىٍن استطاع منكم الباءةى فليتزكج، كمن دل )يا  ِْ
 يستطع فعليو بالصوـً فإنو لو كيجىاءي(.

ِْٖ 

)يتبػػػعي ا٤بيػػػتى ثبلثػػػةه، فّبجػػػع اثنػػػاف كيبقػػػى كاحػػػد، يتبعػػػو أىليػػػو كمالػػػو  ّْ
 كعملو، فّبجع أىليو كمالو كيبقى عمليو(

ُِٕ 

 
 



 ٚٛٗ  قائمة  المصادر والمراجع 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً : الكتب والرسائل والمجالت :

 القرآف الكرًن  .ُ

أحكاـ القرآف ، القاضي ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب  ، ٙبقيق : ٧بمد عبد القادر  .ِ
 -ىػػػػػ  ُِْْالطبعػػػػة: الثالثػػػػة، لبنػػػػاف ،  –عطػػػػا ، الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العلميػػػػة، بػػػػّبكت 

  ـ ََِّ

أزىػػار الريػػاض يف أخبػػار القاضػػي عيػػاض ، شػػهاب الػػدين أٞبػػد بػػن ٧بمػػد ا٤بقػػرم التلمسػػاين  .ّ
عبػػػػد العظػػػػيم شػػػػليب   -إبػػػػراىيم اإلبيػػػػارم -ىػػػػػ( احملقػػػػق: مصػػػػطفى السػػػػقا َُُْ)ا٤بتػػػػوىف: 

 -ىػػػػ  ُّٖٓ -القػػاىرة ، الطبعػػػة األكذل –،الناشػػر: مطبعػػػة ١بنػػػة التػػأليف كالَبٝبػػػة كالنشػػػر 
 .ـ ُّٗٗ

أصوؿ الَببيػة اإلسػبلمية كأسػاليبها يف البيػت كا٤بدرسػة كاَّتمػع ،  عبػد الػرٞبن الػنحبلكم ،   .ْ
 .ََِٕ-ىػُِْٖالناشر: دار الفكر ، الطبعة: ا٣بامسة كالعشركف 

أضػواء البيػاف يف إيضػاح القػرآف بػػالقرآف ، ا٤بؤلػف : ٧بمػد األمػْب بػػن ٧بمػد ا٤بختػار بػن عبػػد  .ٓ
ىػػػ( ، الناشػػر : دار الفكػػر للطباعػػة ك النشػػر ك ُّّٗا١بكػػِب الشػػنقيطي )ا٤بتػػوىف : القػػادر 

 مػ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف ، عاـ النشر :  –التوزيع بّبكت 

االٙبػػػاد اإلسػػػبلمي لؤلئمػػػة كا٤برشػػػدين يف إسػػػبانيا ، إحػػػدل مطبوعػػػات االٙبػػػاد اإلسػػػبلمي   .ٔ
 لؤلئمة كا٤برشدين .

اإلتقػاف يف علػـو القػرآف ،اإلتقػػاف يف علػـو القػرآف ، عبػد الػػرٞبن بػن أيب بكػر، جػبلؿ الػػدين .ٕ
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ٗٛٛ 

السػػػيوطي ، احملقػػػق: ٧بمػػػد أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم ،الناشػػػر: ا٥بيئػػػة ا٤بصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب ،  
 ـ . ُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة: 

االعتقاد كالرد على أىل الشرؾ كاإل٢باد ، صاحل بن فوزاف بن عبد اهلل اإلرشاد إذل صحيح   .ٖ
 ـ .ُٗٗٗ -ىػ َُِْالرياض ، الطبعة: الرابعة  –الفوزاف ، دار ابن ا١بوزم

 -األسػػػس العلميػػػة ٤بػػػنهج الػػػدعوة اإلسػػػبلمية ، عبػػػدالرحيم ا٤بغػػػذكم ، دار ا٢بضػػػارة كالنشػػػر .ٗ
 ـََُِ-ىػُُّْالرياض، الطبعة الثانية 

يف إسػػبانيا، لطفػػي عبدالبػػديع ، مكتبػػة النهضػػة العربيػػة، ، القػػاىرة ، الطبعػػة الثانيػػة،  اإلسػبلـ .َُ
 ـ.ُٗٔٗ

 األصوؿ الثبلثة ، ٧بمد بن عبدالوىاب ، شعبة توعية ا١باليات يف الزلفي .  .ُُ

الريػاض  –األنشطة الدعوية يف ا٤بملكة العربية السعودية ، د/ صاحل السدالف ، دار بلنسية  .ُِ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕ ، الطبعة األكذل

البحػػػث العلمػػػي أساسػػػياتو النظريػػػة ك٩بارسػػػتو العمليػػػة، رجػػػاء كحيػػػد دكيػػػدرم، دار الفكػػػر،   .ُّ
 ق .ُُِْ، ُط

البحػػوث اإلعبلميػػة أسسػػها أسػػاليبها ٦باالهتػػا، أ.د. ٧بمػػد بػػن عبػػدالعزيز ا٢بيػػزاف ، الريػػاض،  .ُْ
 ىػ .ُِْٓ  ِط

القرشػػػػي البصػػػػرم مث الدمشػػػػقي  البدايػػػة كالنهايػػػػة ، أبػػػػو الفػػػػداء إ٠باعيػػػل بػػػػن عمػػػػر بػػػػن كثػػػّب .ُٓ
، َُْٖ،ٙبقيق: علي شّبم ،الناشػر: دار إحيػاء الػَباث العػريب _بػّبكت ، الطبعػة: األكذل 

 ـ . ُٖٖٗ -ىػ 

البيػػاف ا٤بغػػرب يف أخبػػار األنػػدلس كا٤بغػػرب ، ابػػن عػػذارم ا٤براكشػػي، أبػػو عبػػد اهلل ٧بمػػد بػػن  .ُٔ
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ٜٗٛ 

لبناف ،  –دار الثقافة، بّبكت ٧بمد ،ٙبقيق كمراجعة: ج. س. كوالف، ًإ. ليفي بركفنساؿ ، 
                                         ـ ُّٖٗالطبعة: الثالثة، 

التػاريخ األندلسػي مػن الفػػتح اإلسػبلمي حػٌب سػػقوط غرناطػة ، د. عبػدالرٞبن ا٢بجػػي ، دار  .ُٕ
 ػ .ََُِىػ _ ُُّْ،  ٕدمشق ، ط –القلم 

الشػػػريف ا١برجػػػاين،احملقق: ضػػػبطو التعريفػػػات ، ا١برجػػػاين ، علػػػي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي الػػػزين  .ُٖ
–كصػػػػػححو ٝباعػػػػػة مػػػػػن العلمػػػػػاء بإشػػػػػراؼ الناشر،الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة بػػػػػّبكت 

 ـ .ُّٖٗ-ىػ َُّْلبناف،الطبعة: األكذل 

التنصػّب القسػرم ٤بسػلمي األنػدلس يف عهػػد ا٤بلكػْب الكػاثوليكيْب ،د ٧بمػد عبػده حتاملػػو ،  .ُٗ
 ـ َُٖٗ-ىػََُْكذل عماف ، الطبعة األ –نشر ا١بامعة األردنية 

التحريػػػر كالتنػػػوير ، ٧بمػػػد الطػػػاىر بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد الطػػػاىر بػػػن عاشػػػور ، الناشػػػر الػػػدار  .َِ
 ىػ .ُْٖٗتونس ، سنة النشر  -التونسية للنشر

التوقيػػف علػػى مهمػػات التعريػػف ، ٧بمػػد عبػػد الػػرؤكؼ ا٤بنػػاكم ، ٙبقيػػق : د. ٧بمػػد رضػػواف  .ُِ
 ىػ .َُُْالفكر، دمشق الطبعة األكذل ، الداية ، دار الفكر ا٤بعاصر ،  بّبكت ػ دار 

بػػػّبكت، –ا١باليػػػة العربيػػػة يف إسػػػبانيا، عبدالواحػػػد اكمػػػّب  ، مركػػػز دراسػػػات الوحػػػدة العربيػػػة  .ِِ
 ـ .َُِّ-الطبعة األكذل 

ا٢بكمػػة يف الػػدعوة إذل اهلل، سػػعيد بػػن كىػػف القحطػػاين، أصػػل الكتػػاب رسػػالة ماجسػػتّب ،  .ِّ
 ـ .ََِْ-ُِْٓ -الطبعة الرابعة 

السػػػّباء ، ابػػػن األبػػػار، ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد اهلل بػػػن أيب بكػػػر القضػػػاعي البلنسػػػي ،ٙبقيػػػق: ا٢بلػػػة  .ِْ
 ـ .ُٖٓٗالقاىرة ،الطبعة: الثانية،  –الدكتور حسْب مؤنس ، الناشر: دار ا٤بعارؼ 
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الػػػدعوة إذل اإلصػػػبلح علػػػى ضػػػوء الكتػػػاب كالسػػػنة كتػػػاريخ األمػػػة ، ٧بمػػػد ا٣بضػػػر حسػػػْب ،  .ِٓ
الريػػػػػاض ، الطبعػػػػػة األكذل  -رايػػػػػة للنشػػػػػر كالتوزيػػػػػعٙبقيػػػػػق علػػػػػي بػػػػػن حسػػػػػن ا٢بلػػػػػيب ، دار ال

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕ،

الػدعوة إذل اإلسػبلـ يف اليابػػاف ، رسػالة دكتػػوراه ، د/ أٞبػد بػن علػػي ا٣بليفي،كليػة الػػدعوة  .ِٔ
 ىػ .ُِْٕكاإلعبلـ ، جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية،الرياض،

اـ الشػػػنَبيِب ،ٙبقيػػػق: إحسػػػاف الػػػذخّبة يف ٧باسػػػن أىػػػل ا١بزيػػػرة ، أبػػػو ا٢بسػػػن علػػػي بػػػن بسػػػ .ِٕ
 ـ . ُُٖٗ- ُتونس ، الطبعة  –عباس ، الدار العربية للكتاب، ليبيا 

الرعايػػػة السػػػعودية لؤلقليػػػات اإلسػػػبلمية يف عهػػػد خػػػػادـ ا٢بػػػرمْب الشػػػريفْب ا٤بلػػػك فهػػػد بػػػػن  .ِٖ
 ىػ. ُِِْعبدالعزيز ، زيد بن عمر العيص، النشر العلمي كا٤بطابع جامعة ا٤بلك سعود ، 

عطػػار يف خػػرب األقطػػار ، أبػػو عبػػد اهلل ٧بمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد ا٤بػػنعم ا٢ًبمػػّبل الػػركض ا٤ب .ِٗ
 . ـَُٖٗالطبعة: الثانية،  -بّبكت -،ٙبقيق إحساف عباس الناشر:مؤسسة ناصر للثقافة 

الػركض ا٤بربػع شػػرح زاد ا٤بسػتقنع ، منصػػور بػن يػػونس البهػوتى ا٢بنبلػػى  ، الناشػر: دار ا٤بؤيػػد  .َّ
 الرياض . –مؤسسة الرسالة  -

الزكاج يف ظل اإلسػبلـ ، عبػد الػرٞبن بػن عبػد ا٣بػالق اليوسػف ، الػدار السػلفية، الكويػت ،  .ُّ
 ـ . ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالطبعة: الثالثة، 

الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ،أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجػر ا٥بيتمػي ،الناشػر: دار الفكػر  .ِّ
 ـ .ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، الطبعة: األكذل، 

ن غرب ، مشس الدين أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بػن عثمػاف الػذىيب ،احملقػق: العرب يف خرب م .ّّ
 بّبكت . –أبو ىاجر ٧بمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ ، الناشر: دار الكتب العلمية 
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العػػػرب كا٤بسػػػلموف يف األنػػػدلس بعػػػد سػػػقوط غرناطػػػة ، ىنػػػرم تشػػػارلز رل ، ترٝبػػػة : حسػػػن  .ّْ
 ـ  .ُٖٖٗ-ىػَُْٗشر ،الطبعة األكذل دار لبناف للطباعة كالن-الكرمي ، بّبكت 

الكامل يف التاريخ ، أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر عز الدين ابن األثّب ، ٙبقيػق: عمػر عبػد  .ّٓ
ىػػ / ُُْٕلبناف ، الطبعة: األكذل،  –السبلـ تدمرم ،الناشر: دار الكتاب العريب، بّبكت 

 ـ .ُٕٗٗ

الريػاض ،  –العساؼ، مكتبػة العبيكػاف ا٤بدخل إذل البحث يف العلـو السلوكية، أ.د/ صاحل  .ّٔ
 .ُِْٕالطبعة الرابعة 

-ا٤بدخل إذل الشريعة كالفقو اإلسبلمي ، عمر سليماف األشقر ، ابن تيمية ، دار النفػائس  .ّٕ
 ـ . ََِٓ-ىػُِْٓاألردف ، الطبعة األكذل 

ر: ا٤بسالك كا٤بمالك ، أبػو عبيػد عبػد اهلل بػن عبػد العزيػز بػن ٧بمػد البكػرم األندلسػي الناشػ .ّٖ
 ـ . ُِٗٗدار الغرب اإلسبلمي ، عاـ النشر: 

 -ا٤بستطرؼ يف كل فن مستظرؼ ، شهاب الدين ٧بمد بن أٞبد األبشيهي ، عػادل الكتػب .ّٗ
 ىػ . ُُْٗبّبكت ، الطبعة األكذل 

بػػّبكت ،  –ا٤بسػػلموف يف أكركبػػا كأمريكػػا ، د/ علػػي ا٤بنتصػػر الكتػػاين ، دار الكتػػب العلميػػة  .َْ
 ـ .ََِٓ-الطبعة األكذل 

٤بعجػػم الوسػػيط ،٦بمػػػع اللغػػة العربيػػة بالقػػػاىرة ، إبػػراىيم مصػػطفى ، أٞبػػػد الزيػػات ، حامػػػد ا .ُْ
 االسكندرية . –عبدالقادر ، ٧بمد النجار ، الناشر دار الدعوة 

ا٤بغػػِب البػػن قدامػػة ، موفػػق الػػدين عبػػد اهلل بػػن أٞبػػد ابػػن قدامػػة ا٤بقدسػػي ، الناشػػر: مكتبػػة  .ِْ
 ـُٗٔٗ-ُّٖٖالقاىرة ،
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القػػرآف ، الراغػػب األصػػفهاين ، ٙبقيػػق : صػػفواف الػػداكدم ، دار القلػػم،  ا٤بفػػردات يف غريػػب .ّْ
 ىػ ُُِْدمشق ، بّبكت ، الطبعة األكذل  -الدار الشامية

بػّبكت ، الطبعػة: الثانيػة،  –ا٤بنهاج شرح صحيح مسػلم، النػوكم، دار إحيػاء الػَباث العػريب  .ْْ
ُِّٗ . 

انػػدبنثنت  ، ترٝبػػة : د/ عبػػدالعاؿ برن–ا٤بورسػػكيوف حيػػاة كمأسػػاة أقليػػة ، انطونيػػو دكمينقػػّب .ْٓ
 ـ . ََِِ -ىػُِّْبّبكت ، الطبعة الثانية  –صاحل طو ،الناشر : ا٤بكتب اإلسبلمي 

الكويػت ،الطبعػة الثانيػة،  –ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيػة ، كزارة األكقػاؼ كالشػئوف اإلسػبلمية  .ْٔ
 الكويت . –دار السبلسل

حػػػػػزاب ا٤بعاصػػػػػرة ، النػػػػػدكة العا٤بيػػػػػة للشػػػػػباب ا٤بوسػػػػػوعة ا٤بيسػػػػػرة يف األديػػػػػاف كا٤بػػػػػذاىب كاأل .ْٕ
اإلسػػػػبلمي ،إشػػػػراؼ كٚبطػػػػيط كمراجعػػػػة: د. مػػػػانع بػػػػن ٞبػػػػاد ا١بهػػػػِب ، الناشػػػػر: دار النػػػػدكة 

 ىػ . َُِْالعا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة: الرابعة، 

م، الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أىل السػنة كا١بماعػة(، عبػد اهلل بػن عبػد ا٢بميػد األثػر  .ْٖ
ا٤بملكػػة العربيػػة السػػعودية  -الناشػػر: كزارة الشػػؤكف اإلسػػبلمية كاألكقػػاؼ كالػػدعوة كاإلرشػػاد 

 ىػ .ُِِْالطبعة: األكذل، 

انبعػاث اإلسػبلـ يف إسػبانيا ، ٦بموعػة بػاحثْب  ، مركػز ا٤بسػبار للدراسػات كالبحػػوث _ ديب  .ْٗ
 ـ.َُِّ، ُ، ط

، دار الكتػػب العلميػػة_ بػػػّبكت ، انبعػػاث اإلسػػبلـ يف األنػػدلس، د/ علػػي ا٤بنتصػػر الكتػػاين  .َٓ
 ـََِٓ-ىػ ُِْٔ، ُط

 انبعاث اإلسبلـ يف األندلس ، ىنرم تشارلس رل ، ترٝبة : حسن سعيد الكرمي  . .ُٓ
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بػػدائع الصػػنائع يف ترتيػػب الشػػرائع ، عػػبلء الػػدين، أبػػو بكػػر بػػن مسػػعود بػػن أٞبػػد الكاسػػاين  .ِٓ
 ـ .ُٖٔٗ -ىػ َُْٔبّبكت ، الطبعة: الثانية،  –ا٢بنفي ، دار الكتب العلمية

، ُتاريخ إسبانيا من االزمنة الغابرة حٌب ا٤بوت فردينانػد الكاثوليكيػة ، بػّبؾ رالػف ،  اَّلػد  .ّٓ
 لندف  كنغمانس ، األخضر كشركاه .

تاريخ علماء األندلس ، عبد اهلل بن ٧بمد بن يوسف بن نصر األزدم ،ٙبقيق السػيد عػزت  .ْٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖلقاىرة ،الطبعة: الثانية، العطار ا٢بسيِب ،الناشر: مكتبة ا٣با٪بي، ا

د عبػػد الواحػػد ذنػػوف  -تػػاريخ العػػرب كحضػػارهتم يف األنػػدلس ، د خليػػل إبػػراىيم السػػامرائي  .ٓٓ
 ـ .َََِ -د ناطق صاحل مصلوب ، الناشر دار الكتب ا١بديدة ، الطبعة األكذل -طو 

ٙبقيػػق: سػػامي بػػن ٧بمػػد تفسػػّب القػػرآف العظػػيم ، أبػػو الفػػداء إ٠باعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػّب  ،  .ٔٓ
 -ىػػػػػػ َُِْسػػػػبلمة ، الناشػػػػر: دار طيبػػػػة للنشػػػػر كالتوزيػػػػع _ الريػػػػاض  ، الطبعػػػػة: الثانيػػػػة 

 ـ . ُٗٗٗ

ا٢بديد ، ٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب ، دار الثريا للنشػر كالتوزيػع،  –تفسّب ا٢بجرات  .ٕٓ
 ـ . ََِْ -ىػ  ُِْٓالطبعة: األكذل،  الرياض

أٞبػػػد بػػػن األزىػػػرم ا٥بػػػركم، ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد عػػػوض مرعػػػب ، دار هتػػػذيب اللغػػػة ، ٧بمػػػد بػػػن  .ٖٓ
 ـ .ََُِبّبكت ، الطبعة: األكذل،  –إحياء الَباث العريب 

تيسّب الكػرًن الػرٞبن يف تفسػّب كػبلـ ا٤بنػاف ، عبػد الػرٞبن بػن ناصػر بػن عبػد اهلل السػعدم ،  .ٗٓ
لطبعػػة: األكذل الريػػاض ،ا –ٙبقيػػق: عبػػد الػػرٞبن بػػن معػػبل اللوٰبػػق ، الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة

 ـ . َََِ-ىػ َُِْ

جػػامع البيػػاف يف تأكيػػل القػػرآف ، ٧بمػػد بػػن جريػػر أبػػو جعفػػر الطػػربم ، ٙبقيػػق/ أٞبػػد ٧بمػػد  .َٔ
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 .ـ َََِ -ىػ  َُِْالرياض ، الطبعة: األكذل،  -شاكر ،الناشر: مؤسسة الرسالة

حكػػػػم السػػػػحر كالكهانػػػػة كمػػػػا يتعلػػػػق ُّػػػػا ، عبػػػػدالعزيز بػػػػن بػػػػاز ، مطبوعػػػػات كزارة الشػػػػؤكف  .ُٔ
 اإلسبلمية كاألكقاؼ با٤بملكة العربية السعودية .

دكلة اإلسبلـ يف األندلس ،٧بمد عبػد اهلل عنػاف ، الناشػر: مكتبػة ا٣بػا٪بي، القػاىرة ،الطبعػة  .ِٔ
 ىػ . ُُْٕالرابعة، 

رسػػالة الشػػرؾ كمظػػاىره ،مبػػارؾ بػػن ٧بمػػد ا٤بيلػػي ، ٙبقيػػق كتعليػػق: أيب عبػػد الػػرٞبن ٧بمػػود ،  .ّٔ
 ـ( .ََُِ -ىػ ُِِْالرياض ، الطبعة: األكذل ) –كالتوزيع الناشر: دار الراية للنشر

الريػاض ، الطبعػة  -رسالة يف الدعوة إذل اهلل، ٧بمػد بػن صػاحل العثيمػْب، مػدار الػوطن للنشػر .ْٔ
 ىػ . ُِْٖ –الرابعة 

زاد ا٤بسػّب يف علػم التفسػّب ، ٝبػاؿ الػدين أبػو الفػػرج عبػد الػرٞبن بػن علػي ا١بػوزم ، ٙبقيػػق:  .ٓٔ
 ىػ. ُِِْ -بّبكت ، الطبعة: األكذل  –م ، دار الكتاب العريب عبد الرزاؽ ا٤بهد

زاد ا٤بعػػاد يف ىػػدم خػػّب العبػػاد ، ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر ابػػن قػػيم ا١بوزيػػة  ، مؤسسػػة الرسػػالة،  .ٔٔ
 ـ .ُْٗٗىػ /ُُْٓبّبكت ،الطبعة: السابعة كالعشركف ، 

عػػػادؿ  - سػػنن ابػػن ماجػػو ، ابػػن ماجػػػة ٧بمػػد بػػن يزيػػد القػػػزكيِب ،ٙبقيػػق: شػػعيب األرنػػؤكط .ٕٔ
ػػد كامػػل قػػره بللػػي  -مرشػػد   –عىبػػػد الٌلطيػػف حػػرز اهلل ، الناشػػر: دار الرسػػالة العا٤بيػػػة -٧بمَّ

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْبّبكت ، الطبعة: األكذل، 

صػػحيح البخػػارم ، ٧بمػػد بػػن إ٠باعيػػل البخػػارم ، ٙبقيػػق : ٧بمػػد زىػػّب بػػن ناصػػر الناصػػر ،  .ٖٔ
 ىػ .ُِِْ-ذل الرياض ، الطبعة األك  –الناشر : دار طوؽ النجاة 

 صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو ، ٧بمد ناصر الدين األلباين،الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي . .ٗٔ
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صحيح سنن ابن ماجو ، ناصر الدين األلباين ، الناشػر مكتػب الَببيػة العػريب لػدكؿ ا٣بلػيج  .َٕ
 ـ .ُٖٗٗ-ىػ َُْٖ –، الطبعة الثالثة 

بػػن ا٤بغػػّبة بػػن صػػاحل بػػن بكػػر  صػػحيح ابػػن خزٲبػػة ،أبػػو بكػػر ٧بمػػد بػػن إسػػحاؽ بػػن خزٲبػػة .ُٕ
 –السػػػػلمي النيسػػػػابورم ، ٙبقيػػػػق، د. ٧بمػػػػد مصػػػػطفى األعظمػػػػي ، الناشػػػػر: ا٤بكتػػػػب اإلسػػػػبلمي 

 بّبكت .

-ُِّْالكويػػت ، الطبعػػة االكذل  –صػػحيح أيب داككد ، مؤسسػػة غػػراس للنشػػر كالتوزيػػع  .ِٕ
ََِِ. 

د بػػن عبػػد اهلل صػفة جزيػػرة األنػػدلس منتخبػػة مػػن كتػػاب الػركض ا٤بعطػػار ، أبػػو عبػػد اهلل ٧بمػػ .ّٕ
لبنػاف ، الطبعػػة:  –بػن عبػد ا٤بػػنعم ا٢ًبمػّبل ، ٙبقيػق اليف بركفنصػػاؿ ، الناشػر: دار ا١بيػل، بػػّبكت 

 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالثانية، 

طبقػػات علمػػاء إفريقيػػة، ككتػػاب طبقػػات علمػػاء تػػونس ،٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن ٛبػػيم التميمػػي  .ْٕ
 . لبناف –ت ا٤بغريب اإلفريقي، الناشر:  دار الكتاب اللبناين، بّبك 

عػدة الصػابرين كذخػّبة الشػاكرين، ٧بمػد بػن أيب بكػر بػن قػيم ا١بوزيػة، ،  دمشػق ػ بػّبكت،  .ٕٓ
دار ابػػػػن كثػػػػّب، مكتبػػػػة: دار الػػػػَباث، ا٤بدينػػػػة ا٤بنػػػػورة، ا٤بملكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية ،الطبعػػػػة : الثالثػػػػة 

 ـ .ُٖٗٗىػ/ َُْٗ

ىػػ _ ُِْٗعػة الثانيػة ،القػاىرة ، الطب –فجػر األنػدلس ، د. حسػْب مػؤنس ، دار الرشػاد  .ٕٔ
ََِٖ . 

فتح القدير ، ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل الشوكاين ، الناشر: دار ابن كثّب، دار  .ٕٕ
 ق ُُْْ -الكلم الطيب  دمشق، بّبكت ، الطبعة: األكذل 

فػػػتح البػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم ، أٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن حجػػػر أبػػػو الفضػػػل العسػػػقبلين  .ٖٕ
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 ىػ . ُّٕٗ-بّبكت،الطبعة األكذل -رفة الشافعي ، الناشر: دار ا٤بع

فػػيض القػػدير شػػرح ا١بػػامع الصػػغّب ، زيػػن الػػدين ٧بمػػد ا٤بنػػاكم القػػاىرم ، ا٤بكتبػػة التجاريػػة  .ٕٗ
 .ُّٔٓمصر ، الطبعة: األكذل،  –الكربل 

يف تاريخ إسبانيا اإلسبلمية ، مػونتغرم كات ، شػركة ا٤بطبوعػات للتوزيػع كالنشػر ، بػّبكت ،  .َٖ
 ـ.ُٖٖٗ،  ِط 

منػػار للنشػػر  -تح األنػػدلس ، ٧بمػػود شػيت خطػػاب ،الناشػػر: مؤسسػػة علػـو القػػرآف قػادة فػػ .ُٖ
 ـ . ََِّ -ىػ  ُِْْكالتوزيع ،الطبعة: األكذل، 

قواعػػػد األحكػػػػاـ يف مصػػػػاحل األنػػػػاـ  ،أبػػػو ٧بمػػػػد عػػػػز الػػػػدين عبػػػد العزيػػػػز بػػػػن عبػػػػد السػػػػبلـ   .ِٖ
 -ىػػػػػ  ُُْْالقػػػػاىرة  –،ٙبقػػػػق: طػػػػو عبػػػػد الػػػػرؤكؼ سػػػػعد ،الناشػػػػر: مكتبػػػػة الكليػػػػات األزىريػػػػة 

 ىػ .ُْٗٗ

قواعد األحكاـ يف مصاحل األناـ، أبو ٧بمد عػز الػدين عبػد العزيػز بػن عبػد السػبلـ، ٙبقػق:  .ّٖ
 ـ .ُْٗٗ -ىػ ُُْْالقاىرة  –طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزىرية 

 كتيب )أنشطة اَّلس اإلسبلمي الثقايف بكاتلونيا(، غّب مطبوع. .ْٖ

 –مكػػـر بػػن علػػى، ابػػن منظػػور األنصػػارم ،الناشػػر: دار صػػادر  لسػػاف العػػرب ، ٧بمػػد بػػن .ٖٓ
 ىػ . ُُْْ -بّبكت ، الطبعة: الثالثة 

مفتػػػػاح دار السػػػػعادة كمنشػػػػور كاليػػػػة العلػػػػم كاإلرادة ،٧بمػػػػد بػػػػن أيب بكػػػػر ابػػػػن قػػػػيم ا١بوزيػػػػة  .ٖٔ
 بّبكت . –،الناشر: دار الكتب العلمية

قػػػق: عبػػػدالرٞبن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٦بمػػػوع فتػػػاكل شػػػيخ االسػػػبلـ ابػػػن تيميػػػة ، ابػػػن تيميػػػة ، احمل .ٕٖ
نقاسػػػم الناشػػػػر: ٦بمػػػػع ا٤بلػػػك فهػػػػد لطباعػػػػة ا٤بصػػػحف الشػػػػريف ،ا٤بدينػػػػة النبويػػػة ،ا٤بملكػػػػة العربيػػػػة 
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 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٔالسعودية ، 

منزلة الصبلة يف اإلسبلـ ، د. سعيد بن على بػن كىػف القحطػاين ، الناشػر: كزارة الشػئوف  .ٖٖ
 ق ُِّْملكة العربية السعودية ا٤ب -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

٦بػػػالس شػػػهر رمضػػػاف ، ٧بمػػػد بػػػن صػػػاحل بػػػن ٧بمػػػد العثيمػػػْب  ، الناشػػػر: دار الثريػػػا للنشػػػر  .ٖٗ
 ـ . ََِْ -ىػ  ُِْْا٤بملكة العربية السعودية ، الطبعة: الثانية،  -كالتوزيع، الرياض 

د / عبػداهلل رشػيد منهج شيخ االسبلـ ابن تيمية يف الدعوة إذل اهلل تعاذل ،رسالة دكتػوراة ،  .َٗ
 ا٢بوشاين .

، ُٔمناىج البحث الَببوم، سلسػلة التكػوين الَببػوم، خالػد ا٤بػّب كإدريػس قػا٠بي  العػدد: .ُٗ
 ـ .ََُِمطبعة النجاح ا١بديدة، الدار البيضاء، ا٤بغرب، الطبعة األكذل سنة 

 ـ .ُِٗٗسبتمرب  -ىػ  ُُّْربيع األكؿ  ٦ِِّبلة اإلقتصاد ، العدد  .ِٗ

 تفسّب القرآف = تفسّب البغوم ، أبو٧بمػد ا٢بسػْب بػن مسػعودبن ٧بمػدبن معادل التنزيل يف  .ّٗ
بّبكت ، الطبعػة –الفراء البغوم،  احملقق : عبد الرزاؽ ا٤بهدم ، الناشر : دار إحياء الَباث العريب 

 ىػ . َُِْ: األكذل ، 

٦بموع فتاكل كرسػائل فضػيلة الشػيخ ٧بمػد بػن صػاحل العثيمػْب ، ٧بمػد بػن صػاحل بػن ٧بمػد  .ْٗ
 –دار الثريػا -العثيمْب ،ٝبع كترتيب : فهد بن ناصر بن إبراىيم السليماف ، الناشر : دار الوطن 

 ىػ . ُُّْ -الرياض ، الطبعة : الثالثة 

٨بتػػار الصػػحاح ، زيػػن الػػدين أبوعبػػداهلل ٧بمػػدبن أيب بكػػر بػػن عبػػدالقادر ا٢بنفػػي الػػرازم ،  .ٓٗ
صػيدا ،  –بػّبكت  –الػدار النموذجيػة  – ٙبقيػق : يوسػف الشػيخ ٧بمػد ، الناشػر ا٤بكتبػة العصػرية

 ـ .ُٗٗٗ-َُِْالطبعة ا٣بامسة 
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، مقاؿ للدكتور/ حسن الػوراكلي بعنػواف ) األقليػة اإلسػبلمية  ٦ّٓبلة ا٤بناىل ا٤بغربية عدد  .ٔٗ
 يف إسبانيا كجيوُّا االستعمارية ( .

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، كذكػر كزيرىػا لسػاف الػدين بػن ا٣بطيػب ،شػهاب  .ٕٗ
لبنػػاف ،  -بػّبكت  -الػدين أٞبػد بػن ٧بمػػد ا٤بقػرم التلمسػاين ،ٙبقيػق: إحسػػاف عبػاس ، دار صػادر

 ـ ُٕٗٗ، ِط 

مطبعػػػة ١بنػػػة  –هنايػػػة األنػػػدلس كتػػػاريخ العػػػرب ا٤بتنصػػػرين، ٧بمػػػد عبػػػداهلل عنػػػاف ، القػػػاىرة  .ٖٗ
 ـ .ُٔٔٗ -ىػ ُّٖٔالتأليف كالَبٝبة ، الطبعة الثالثة 

الوسػطى ؿ اسػتخداـ ا٤بػدارس كالكليػات، انطػوف  تشػارلز   نظاـ ا١بغرافيا القدٲبػة ك العصػور .ٗٗ
 ( ،ىاربر كإخوانو .َُٖٓ، نيويورؾ ) 

نبذة العصر يف انقضاء دكلة بِب نصر كىو كتاب آخر أياـ غرناطػة ،مؤلػف ٦بهػوؿ، كىػو    .ََُ
 –رجػل حػػريب عاصػر األحػػداث الػٍب يركيهػػا ،ٙبقيػػق د. ٧بمػد رضػػواف الدايػة ،الناشػػر: دار حسػػاف 

 . َُْْعة: األكذل، دمشق ،الطب

 -القػاىرة-قصة العرب يف إسبانيا، سػتانلي لػْب بػوؿ ، مؤسسػة ىنػداكم للتعلػيم كالثقافػة   .َُُ
 ـ         َُِْ

 ثانيًا : المواقع اإللكترونية   

 )إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة( .َُِ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%
A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-9    
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)إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(،  .َُّ
3%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B

%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7 
)معتنقو الصوفية يف إسبانيا(، الكاتب / فرناندك الوبسو، صحيفة البايس، بتاريخ  .َُْ

 . http://tawaseen.com/?p=2312ـ، َُِٓ/ُ/ِِ

)مناخ إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برة(  .َُٓ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%
A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.

84.D9.85.D9.86.D8.A7.D8.AE . 
ـ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة َُِٓ/ٕ/ُّ)ىكذا أنقذين اهلل( تاريخ ا٤بقاؿ  .َُٔ

 ehttps://sabq.org/iNBgdىػ  ُّْٕ/ُُ/ِٓ
التفريغ النصي لفتاكل نور على الدرب   .َُٕ

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=31
5625. 

  Centro de^تقرير مركز البحوث االجتماعية اإلسبانية،  .َُٖ
InvestigacionesSociológicas (April 

.metroabril 2013"ó"Bar 2013). ،)
http://mas.lne.es/documentos/archivos/20-11-06-cis.pdf   

رؽ األكسط، مقاؿ بعنواف )اسبانيا تركج ؿ)العيش معا( ٤بواجهة جريدة الش .َُٗ
ىػ ُِْٗ/ٔ/ِمشاكل ا٥بجرة كاختبلؼ الثقافات، تاريخ ا٤بقاؿ 

s.asp?section=4&article=http://archive.aawsat.com/detail
473862&issueno=10784#.V35o2UsrLIU . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://tawaseen.com/?p=2312
https://sabq.org/iNBgde
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_ref-CIS_1-0
http://datos.cis.es/pdf/Es2984mar_A.pdf
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=473862&issueno=10784#.V35o2UsrLIU
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=473862&issueno=10784#.V35o2UsrLIU
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جريدة اليـو السابع، نقبلن عن مؤسس موقع الفيس بوؾ  تاريخ ا٤بقاؿ  .َُُ
ـ  َُِٓ/ْ/ِّ

http://www.youm7.com/story/2015/4/23/%D8%B2%D
9%88%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B1%

D8%AC-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-

%D8%B9%D8%AF%D8%AF-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%

85%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-
%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%801-44-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1/215351
5  . 
جريدة ىسربس اإللكَبكنية ا٤بغربية، عنواف ا٤بقاؿ )صحف إسبانية: إيراف تسعى  .ُُُ

لنشر التشيع كسط ا٤بملكة اإليبّبية(،  
91.htmlhttp://www.hespress.com/international/2599 ، 

 رابطة العادل اإلسبلمي، ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إسبانيا، .ُُِ
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9

-%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A

-7%D9%85%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%8

-%D9%81%D9%8A-1%D9%8A

http://www.hespress.com/international/259991.html
http://www.hespress.com/international/259991.html
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


   قائمة  المصادر والمراجع

 

٘ٓٔ 

8%A7%D9%86%D9%8%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D
A%D8%A7  

رابطة العادل اإلسبلمي، تعريف برابطة العادل اإلسبلمي،  .ُُّ
Profile-http://www.themwl.org/web/MWL . 

 سفارة ا٤بملكة العربية السعودية يف إسبانيا، .ُُْ
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR/AboutHostin

gCountry/SaudiRelations/Pages/default.aspx 

٠باحة الشيخ ابن باز، شرح حديث من علق ٛبيمة فقد أشرؾ،  .ُُٓ
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3326 

الشبكة العربية للصحة النفسية، مقاؿ بعنواف )إسبانيا من  إذل( / للكاتب / أ. د. ٧بمد  .ُُٔ
ـ ََِٗ/ُُ/ُْا٤بهدم بتاريخ 

.com/articles/articlesview.asp?key=8http://www.maganin
84 

صفحة ا٤بركز اإلسبلمي الكتالوين على الفيس بوؾ، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  .ُُٕ
ىػ ُّْٕ/ُُ/ِٓ

https://web.facebook.com/ccicbcn/photos/a.724593194
291638.1073741867.122948707789426/905751442842

478/?_rdr 
 

http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/global/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.themwl.org/web/MWL-Profile
http://www.themwl.org/web/MWL-Profile
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR/AboutHostingCountry/SaudiRelations/Pages/default.aspx
http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Spain/AR/AboutHostingCountry/SaudiRelations/Pages/default.aspx
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3326
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3326
http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884
http://www.maganin.com/articles/articlesview.asp?key=884
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قاعدة معلومات ا٤بلك خالد، توثيق إسهامات ا٤بلك خالد ا٣بارجية،     .ُُٖ
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.a

spx?View=Page&PageID=5&BookID=129 

 ئمة مدف إسبانيا، كيكبيديا، ا٤بوسوعة ا٢برةقا .ُُٗ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%
A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-9 

. 
 ََٓقناة اليب يب سي عريب، عنواف ا٤بقاؿ )إسبانيا تدعو يهود السفاردًن إذل العودة بعد  .َُِ

ـ، َُِّ/ّ/ٔعاـ(، تاريخ نشر ا٤بقاؿ 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/03/130306

_spanish_jews  

موقع قناة العربية، مقاؿ بعنواف ) سناب شات يتخطى تويَب يف عدد ا٤بستخدمْب (  .ُُِ
 ىػُّْٕ/ٖ/ِٕبتاريخ ا٤بقاؿ 

www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8http://
-%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8
-%D8%B4%D8%A7%D8%AA
-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89
-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=5&BookID=129
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?View=Page&PageID=5&BookID=129
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/03/130306_spanish_jews
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/03/130306_spanish_jews
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A
E%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html 

األفق، مقاؿ بعنواف )تعريف عاـ باٙباد ا١بمعيات اإلسبلمية يف إسبانيا(، كلمات يف  .ُِِ
-ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-http://kalimat

post_2640.html 

كلمات يف األفق، مقاؿ بعنواف )رجل ىادلء كسط العاصفة( تاريخ ا٤بقاؿ  .ُِّ
-http://kalimatـ، َُُِ/ّ/ُٖ

ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-post_18.html 
مركز األٕباث العقائدية للشيعة، مراكز الشيعة يف إسبانيا   .ُِْ

p://www.aqaed.com/shia/institution/spainhtt/ 

ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب، أىداؼ ا٤بركز،   .ُِٓ
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9

-%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7
-%D9%88

%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2 

 .  tp://ar.ccandalusi.org/goalshtا٤بركز الثقايف األندلسي، أىداؼ ا٤بركز،  .ُِٔ

) https://arabic.rt.com/news/610916r t-موقع )ككالة األنباء .ُِٕ
15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9

http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://www.alarabiya.net/ar/technology/2016/06/03/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86.html
http://kalimat-ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-post_2640.html
http://kalimat-ufuq.blogspot.com/2011/03/blog-post_2640.html
http://www.aqaed.com/shia/institution/spain/
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://www.mezquitadealicante.com/dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7/2
http://ar.ccandalusi.org/goals
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
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%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D
9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%

82%D8%B9_%D8%A7D9%86_%D9%85%D9%88%D9%
%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%8
8%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8

%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/ 

الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، النظاـ األساسي، األىداؼ    .ُِٖ
http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&

view=article&id=103&Itemid=77&lang=ar 

الندكة العا٤بية للشباب اإلسبلمي، ا٥بوية كالتأسيس للندكة العا٤بية  .ُِٗ
http://www.wamy.org/index.php?option=com_content

&view=article&id=101&Itemid=76&lang=ar تاريخ الدخوؿ ،
 ىػ.ُّْٕ/ُُ/ُُعلى الصفحة 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية السعودية، التعريف بالوزارة    .َُّ
ttp://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/About.aspxh 

كزارة الشؤكف اإلسبلمية يف ا٤بملكة العربية السعودية، رسالة الوزارة     .ُُّ
http://www.moia.gov.sa/TheMinistry/Pages/MinistryVisi

on.aspx 

https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
https://arabic.rt.com/news/610916-15_%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8_%28YouTube%29_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1/
http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=77&lang=ar
http://www.wamy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=77&lang=ar
http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/About.aspx
http://www.moia.gov.sa/Menu/Pages/About.aspx
http://www.moia.gov.sa/TheMinistry/Pages/MinistryVision.aspx
http://www.moia.gov.sa/TheMinistry/Pages/MinistryVision.aspx
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ديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )األعياد كالعطل الر٠بية(، كيكبي .ُِّ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A
8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.
D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.

84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.
D9.85.D9.8A.D8.A9 

كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )ا٥بجرة(،  .ُّّ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A

124-8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note 

كيكبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )فركع ا٢بكومة(،  .ُّْ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A

-8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note
62-From_Dictatorship_to_Democracy 

يبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )اقتصاد إسبانيا( كيك .ُّٓ
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A

7#.D8.A7.D9.84.8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A
D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.B9.D9.8A.D8.A7.D8.AF_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.B9.D8.B7.D9.84_.D8.A7.D9.84.D8.B1.D8.B3.D9.85.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-124
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-From_Dictatorship_to_Democracy-62
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-From_Dictatorship_to_Democracy-62
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-From_Dictatorship_to_Democracy-62
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#cite_note-From_Dictatorship_to_Democracy-62
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B3.D9.8A.D8.A7.D8.AD.D8.A9
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كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، إسبانيا )العبلقات  .ُّٔ
ا٣بارجية(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A
8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.
D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.

84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9 

كيكيبيديا ا٤بوسوعة ا٢برة، منصور إسكوديرك، تاريخ الدخوؿ على الصفحة  .ُّٕ
 ىػ ُّْٕ/ُُ/ِْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5
9%88%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%8%D

8%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88 

% من تعداد ا٤بسلمْب يف َْموقع األلوكة ، مقاؿ بعنواف ) ا٤بسلموف اإلسباف ٲبثلوف  ـ  .ُّٖ
 /world_muslims/10409/95769http://www.alukah.netىػ ُّْٕ/ِ/ِٕإسبانيا ( بتاريخ 

 

 ثالثاً : المقابالت التي أجراىا الباحث :

 

مقابلة أجراىا الباحث مع د. إبراىيم الزيد مدير ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي سابقان لعشر  .ُ
يف مكتبو بوزارة الشؤكف  –الرياض  -ىػُّْٕ/ّ/ْبتاريخ   -سنوات يف إسبانيا 

 . اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.B9.D9.84.D8.A7.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.D9.8A.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%88
http://www.alukah.net/world_muslims/10409/95769
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مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ فهد الصليهم مدير مكتب الدعوة يف أكركبا يف مكتبو  .ِ
 ُّْٖ/ٓ/ِٔيف كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد يف الرياض بتاريخ 

 ىػ.

مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور / عبلء سعيد  يف ا٤بركز اإلسبلمي )مسجد الفردكس(  .ّ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٗ-ىػُّْٖ/ٓ/َُتاريخ يف لوقركنيو ب

مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سامي ا٤بشتاكم  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف  .ْ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓمدريد بتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور سعود الغدياف يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف  .ٓ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓمدريد بتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الدكتور عبلء سعيد  يف مقر االٙباد اإلسبلمي لؤلئمة  .ٔ
 ىػ. َُِٕ/ُ/ِٗ-ىػ ُّْٖ/ٓ/َُكا٤برشدين يف مدينة لوقركنيو بتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٢بسن ساعو يف مسجد طارؽ بن زياد يف برشلونة   .ٕ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ-ىػُّْٖ/ْ/ِٖبتاريخ 

بلة أجراىا الباحث مع الشيخ ا٤ببارؾ  إماـ مسجد السنة يف فيوال برادا بتاريخ مقا .ٖ
ىػ، كقد حضر الباحث ىذا الدرس ككاف ا٢بضور َُِٕ/ُ/ِٖ-ىػُّْٖ/ْ/َّ

 جيدأ من ا٤بصلْب.
مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٝباؿ األطواكي يف مقر اَّلس اإلسبلمي الكاتلوين   .ٗ

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ-ىػُّْٖ/ْ/ِٖبتاريخ 
مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ حساـ خوجو  يف مقر ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف  .َُ

 ىػ.َُِٕ/ُ/ِِ-ىػُّْٖ/ْ/ِْمدريد بتاريخ 
مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ عبدالسبلـ ا٥بندا مساعد رئيس االٙباد اإلسبلمي يف  .ُُ

 ـ.َُِٕ/ّ/َُ-ىػُّْٖ/ٔ/ُُاألندلس، يف قرطبة بتاريخ  
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جراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد األزىرم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية مقابلة أ .ُِ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد البيشو  يف مقر ا١بماعة الدينية )مسجد السنة(  .ُّ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓيف فيوال برادا بتاريخ 

لشيخ ٧بمد الشرقاكم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية مقابلة أجراىا الباحث مع ا .ُْ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد العلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية  .ُٓ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبتاريخ 

الثقايف اإلسبلمي يف مدريد مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٧بمد كعبوف يف مقر ا٤بركز  .ُٔ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِّ-ىػُّْٖ/ْ/ِٓبتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ميلود جلوم  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية  .ُٕ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٓ-ىػُّْٖ/ْ/ِٕبتاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع الشيخ ٪بيب العاييب  يف ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي الكاتلوين   .ُٖ
 ىػ.َُِٕ/ُ/ِٔ-ىػُّْٖ/ْ/ِٖخ بتاري

مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس االٙباد اإلسبلمي يف األندلس الشيخ ا٢بسن ا٢بمّبم  .ُٗ
 ـ.َُِٕ/ّ/ُّ -ىػُّْٖ/ٔ/ُْيف مقر ا١بمعية اإلسبلمية يف غرناطة يف تاريخ 

مقابلة أجراىا الباحث مع رئيس ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب  يف مدينة مكة  .َِ
 ـ.َُِٕ/ْ/ٖىػ_ُّْٖ/ٕ/ُُرمة بتاريخ ا٤بك
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 فهـــرس المحتويات
 رقـم الصفحة الموضـــــــوع

 ّ ا٤بقدمة
 ٓ التعريف ٗبصطلحات عنواف البحث

 ٗ أسباب اختيار الدراسة
 ٗ أىداؼ الدراسة

 ٗ الدراسةتساؤالت 
 َُ الدراسات السابقة
 ُٗ تقسيمات الدراسة

 ِِ الصعوبات الٍب كاجهت الباحث
 ِّ شكر كتقدير كدعاء

 ِٔ ا٤ببحث األكؿ : تاريخ دخوؿ اإلسبلـ إذل إسبانيا
 ِٔ التعريف باسم إسبانيا

 ِٕ تاريخ إسبانيا
 َّ جغرافية إسبانيا كمناخها

 ُّ إلسبانياالسكاف كالتقسيم اإلدارم 
 ّّ ا٤بطلب األكؿ : تاريخ دخوؿ اإلسبلـ إذل إسبانيا

 ّْ ىػٓٗ-ىػِٗأكالن : الفتح اإلسبلمي إلسبانيا من 
 َْ ىػُّٖ-ٓٗثانيا : عصر الوالة من 

 ْْ ىػُّٔ-ُّٖثالثان: عصر اإلمارة كيبدأ من 



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔٔ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ْٕ ىػََْ-ُّٔرابعان: عصر ا٣ببلفة كيبدأ من 

 َٓ قْْٖ-ػََْخامسان : عصر الطوائف كيبدأ من 
 ٔٓ ىػَِٓ-ْْٖسادسان: عصر ا٤برابطْب كيبدأ من 
 ُٔ َِٔ-َِٓسابعان: عصر ا٤بوحدين كيبدأ من 
 ْٔ ىػٕٖٗ-َِٔثامنان : عصر ٩بلكة غرناطة كيبدأ من

 َٕ قُّٕٖ-ٕٖٗا٤بطلب األكؿ : اإلسبلـ يف إسبانيا بعد سقوط غرناطة من 
 ُٕ (ـَُٗٔ-ُِْٗىػ: َُُٖ-ٕٖٗأكالن: اإلسبلـ يف إسبانيا من سنة )

 ٕٕ (ىػُّٕٖإذل  َُُٖسنة )ثانيا: اإلسبلـي يف إسبانيا من 
ىٍطلىبي الثَّاًلثي اإلسبلـي يف إسبانيا يف العصًر ا٢بديث 

 ٕٗ ىػُّْٕ- ُّٖٔا٤ب
ا على الد بحىثي الثَّاين :الواقعي الديِب كاالجتماعي كأثرٮبي

ى
عوًة إذل اإلسبلـ يف ا٤ب

 اإسباني
ِٖ 

 ّٖ ا٤بطلب األكؿ الواقع الديِب كأثره على الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا

 َٗ الواقعي االجتماعي كأثريه على الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا: ا٤بطلبي الثاين
: بحىثي الثَّاًلثي

ى
إذل اإلسبلـً الواقعي السياسي كاالقتصادم كأثرٮبيا على الدعوًة  ا٤ب

 يف إسبانيا
ْٗ 

 ٓٗ الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا الواقع السياسي كأثره على ا٤بطلب األكؿ:

 ََُ الواقعي االقتصادم كأثريه على الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانياا٤بطلب الثاين :

 َُٓ الدراسة النظرية: الباب األكؿ



 فهرس المحتويات 

 

ٕ٘ٔ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 َُٔ القائموف بالدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا  األكؿ: الفصل

:أٮبيةي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا بحىثي األكَّؿي
ى
 َُٕ ا٤ب

بحىثي الثَّاين
ى
 ُُِ ا٤براكز كا٤بؤسسات اإلسبلمية يف إسبانيا: ا٤ب

 ُُْ ا٤بطلب األكؿ: ا٤بؤسسات الدعوية الداخلية يف إسبانيا
 ُُٓ اإلسبلمية يف إسبانياأكالن:  اٙباد ا١بمعيات 

 ُُٖ ثانينا:  ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف مدريد.

 ُِِ ثالثنا: االٙباد اإلسبلمي لؤلئمة كا٤برشدين يف إسبانيا.

 ُِٓ رابعان:  ا٤بركز الثقايف األندلسي يف ملقا.
 ُِٖ خامسان: ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف فنخركال

 ُُّ جزر الكنارم.سادسان: مركز ا٤بلك خالد يف 

 ُّْ سابعان:  ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف بلنسية.

 ُّٕ ثامنان:  ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف كتالونيا.

 َُْ تاسعان: اَّلس اإلسبلمي يف كتالونيا.
 ُْْ عاشران: ا٤بركز الثقايف اإلسبلمي يف إليكانٍب.

السنة( يف فوينبل ا٢بادم عشر: ا١بمعية الدينية اإلسبلمية )مسجد 
 برادا.

ُْٕ 

 ُُٓ ا٤بؤسساتي الدعوية ا٣بارجية كالعاملة يف إسبانيا ا٤بطلب الثاين:



 فهرس المحتويات 

 

ٖ٘ٔ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ُِٓ أكالن:  رابطةي العادل اإلسبلمي.

 ُْٓ ثانيان: الندكةي العا٤بية للشباًب اإلسبلمي.

كاإلرشاد با٤بملكة  ثالثان: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة
 العربية السعودية

ُٓٔ 

:أبرز القائمْب بالدعوة إذل بحىثي الثَّاًلثي
ى
 ُٗٓ  اإلسبلـ من األفراد يف إسبانياا٤ب

 َُٔ دا٤بطلب األكؿ:أبرز القائمْب بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا من األفرا

 ُُٔ سكوديركامنصور أكالن: الدكتور 
 ُّٔ الغرناطي ثانيا: زكريا ماثا

 ُْٔ ثالثان: رياج ططرم بكرم

 ُٔٔ رابعان: الدكتور ٧بمد كماؿ مصطفى

 ُٖٔ ا٤بطلب الثاين:أبرز القائمْب بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا من غّب اإلسباف

 ُٗٔ أكالن: الدكتور/ علي بن ا٤بنتصر الكتاين
 ُُٕ ثانيان: الدكتور/ سعود بن عبد اهلل الغدياف

 ُِٕ ثالثان: الدكتور/ عبلء بن ٧بمد سعيد

 ُٕٓ موضوعات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا كميادينها الفصل الثاين:

: موضوعات الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. بحىثي األكَّؿي
ى
 ُٕٕ ا٤ب

 ُٕٗ ا٤بطلب األكؿ : موضوعات العقيدة



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔٗ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ُٕٗ موضوعاتي الشريعًة اإلسبلميةا٤بطلبي الثاين:  

:  موضوعاتي األخبلًؽ  ىٍطلىبي الثَّاًلثي
 ِِْ ا٤ب

بحىثي الثَّاين:
ى
 ِّٓ ميادين الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا ا٤ب

 ِّٔ ا٤بطلب األكؿ:  ا٤بساجد
 َِْ ا٤بطلب الثاين: ا١بمعيات كا٤براكز اإلسبلمية

:  ا٤بؤسسات  ىٍطلىبي الثَّاًلثي
 ِِْ التعليميةا٤ب

ىٍطلىبي الرَّاًبعي:  ا٤بستشفيات
 ِْْ ا٤ب

:   السجوف ىٍطلىبي ا٣بىاًمسي
 ِْٔ ا٤ب

:  ا٤بخيمات الدعوية ىٍطلىبي السَّاًدسي
 ِْٖ ا٤ب

ىٍطلىبي السَّاًبعي:  ا٣بٍىٍيمىة الدَّعويَّة
 َِٓ ا٤ب

 ِِٓ كسائلي الدعوًة إذل اإلسبلـً يف إسبانيا كأساليبها الفصل الثالث:

: كسائل الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانيا. بحىثي األكَّؿي
ى
 ِّٓ ا٤ب

 ِٕٓ ا٤بطلب األكؿ:  الوسائل ا٤بباشرة
 ِٕٓ              ا٣بطبكسيلة 

 ِٗٓ              الدركس كاحملاضرات كسيلة 

 ُِٔ كسيلة القصص

 ِِٔ الندكات كا٤بؤٛبرات كسيلة         



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔ٘ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ِْٔ الدعوة الفردية كسيلة           

 ِٔٔ ا٤بطلب الثاين:  الوسائل الغّب مباشرة

 ِٕٔ تأليف الكتب كالَبٝبة كسيلة          

 ِٗٔ إنشاء ا٤براكز اإلسبلمية كسيلة         
 َِٕ ا٤بشاركة يف موقع اليوتيوب كسيلة        

 ُِٕ ا٤بشاركة يف برامج التواصل االجتماعي مثل الفيس بوؾ كتويَب كسيلة

 ِّٕ إعداد الربامج الدعوية التلفزيونية. كسيلة    

بحىثي الثَّاين:
ى
 ِٕٓ ب الدعوة إذل اإلسبلـ يف إسبانياأسالي ا٤ب

 ِٖٕ أسلوب ا٤بوعظة ا٢بسنة

 ِٕٗ أسلوب ا٢بوار كاَّادلة با٢بسُب
 َِٖ أسلوب ضرب األمثاؿ

 ُِٖ أسلوب الدعوة باستخداـ اإلعجاز العلمي
 ِّٖ أسلوب لفت ا٢بس بالتدبر يف ٨بلوقات اهلل

 ِٖٓ الدراسةي ا٤بيدانيةي  البابي الثاين:
:  ِٖٔ إجراءي الدارسًة ا٤بيدانية كعرض نتائجها الفصلي األكؿي

بحىثي األكَّ 
ى
: إجراءاتي الدراسة ا٤بيدانيةا٤ب  ِٕٖ ؿي

 ِٕٖ منهج الدراسة
 ِٕٖ ة كعينتوالدراس ٦بتمع



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔٙ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ِٖٗ الدراسةكات أد

 ِِٗ الدراسة أداة صدؽ
 ََّ الدراسة أداة ثبات

 َِّ اإلحصائية عا١بةا٤ب أساليب
 : من الدراسة ا٤بيدانية ا٣باصة بالقائمْب  ا٤بستخلصةً  النتائجي  ا٤بطلبي األكَّؿي

 بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا 
َّٓ 

 َّٔ األكلية القائمْب بًالدعوًة إذل اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا أكالن: البياناتي 
 ُّّ عن أصناؼ ا٤بدعوين يف إسبانيا عرض نتائج الدراسةثانيا: 
 ُّٕ الدعوة يف إسبانياعن موضوعات  عرض نتائج الدراسةثالثان: 

عن عدد من األساليب الدعوية الٍب يستخدمها  عرض نتائج الدراسة رابعان:
 الدعاة يف إسبانيا.

َِّ 

الٍب يستخدمها عن عدد من الوسائل الدعوية  عرض نتائج الدراسةخامسان: 
 الدعاة يف إسبانيا

ِّْ 

يقـو الدعاة يف إسبانيا عن عدد من ا٤بيادين الٍب  عرض نتائج الدراسةسادسان: 
 بتبليغ الدعوة فيها.

ِّٗ 

عن ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود الدعوية يف  عرض نتائج الدراسةسابعان: 
 إسبانيا.

ِّّ 

عن السبل لعبلج ا٤بعوقات الٍب تواجو ا١بهود  - عرض نتائج الدراسةثامنان: 
 الدعوية يف إسبانيا.

ِّٕ 

 ِّْة من الدراسة ا٤بيدانية ا٣باصة با٤بسلمْب ا١بدد ا٤بستخلصا٤بطلبي الثَّاين:النتائج 



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔٚ 

 يف إسبانيا

 ّّْ يف إسبانيا -عىٌينةي الدٍّراسىًة  -أكالن: البيانات األكلية للمسلمْب ا١بدد 
عن مدل كفاية جهود ا٤براكز  -عىٌينةي الدٍّراسىًة  -ثانيا: آراءي ا٤بدعوينى 

 اإلسبلمية يف التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا
ّْٖ 

عن مدل كفاية جهود األفراد من  -عىٌينةي الدٍّراسىًة  -ثالثان: آراءي ا٤بدعوينى 
 ا٤بسلمْب يف التعريف باإلسبلـ يف إسبانيا

ّْٗ 

التػَّعىر ًؼ إذل اإلٍسبلـً  عن عدد من طرؽ -عىٌينةي الدٍّراسىًة  -رابعان: آراءي ا٤بدعوينى 
 يف إسبانيا

َّٓ 

عن عدد من الصور الذىنية عىًن  -عىٌينةي الدٍّراسىًة  -خامسان: آراءي ا٤بدعوينى 
 اإلٍسبلـً يف إٍسباٍنيا.

ّْٓ 

 ّٕٓ ليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة كتقوًميهاٙبىٍ  :الفصل الثاين
 : بحىثي األكَّؿي

ى
 ّٖٓ الدٍّراسًة ا٤بيدانيةً ٙبىٍليلي نىتائًج ا٤ب

: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقًة  بالقائمْبى بالدعوًة إذل  ا٤بطلبي األكَّؿي
 ااإلسبلـً يف إسباني

ّٓٗ 

كا٤بسلمْب ا١بدد  ا٤بطلبي الثَّاين: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة با٤بدعوينى 
 يف إسبانيا

ّْٔ 

: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل  ىٍطلىبي الثَّاًلثي
ا٤ب

 اإلسبلـً يف إسبانيا
ّٕٗ 

ىٍطلىبي الرَّاًبعي: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة ٗبوضوعاتً 
إذل  الدعوةً  ا٤ب

 يف إسبانيا اإلسبلـً 
ّّٖ 

ىٍطلىبي 
: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بأساليبً ا٤ب  ككسائل ا٣بىاًمسي

 يف إسبانيا إذل اإلسبلـً  الدعوةً 
ّٖٕ 



 فهرس المحتويات 

 

٘ٔٛ 

ىٍطلىبي السَّا
: ٙبىٍليلي نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة ٗبيادين الدعوًة إذل دسا٤ب

 اإلسبلـً يف إسبانيا.
ّٗٗ 

ىٍطلىبي ال
نىتائًج الدٍّراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة ٗبعوقات الدعوًة إذل : ٙبىٍليلي سابعا٤ب

 اإلسبلـً يف إسبانيا كسبل عبلجها.
َّْ 

بحىثي الثَّاين:
ى
 ُْٗ تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيةً  ا٤ب

: تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقًة  بالقائمْبى بالدعوًة إذل  ا٤بطلبي األكَّؿي
 سبانيا.اإلسبلـً يف إ

ُِْ 

ا٤بطلبي الثَّاين: تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بأصناًؼ ا٤بدعوينى إذل 
 اإلسبلـً يف إسبانيا.

ِْٖ 

: تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة ٗبوضوعات الدعوة إذل  ىٍطلىبي الثَّاًلثي
ا٤ب

 اإلسبلـ يف إسبانيا.
َّْ 

ىٍطلىبي الرَّاًبعي:
الدعوة إذل  سًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بأساليبتقوًني نتائًج الدرا ا٤ب

 اإلسبلـ يف إسبانيا.
ِّْ 

وسائل الدعوة إذل ًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة بتقوًني نتائًج الدراس ا٤بطلب ا٣بامس :
 اإلسبلـ يف إسبانيا.

ّْٓ 

ىٍطلىبي السادس
ديًن الدعوًة إذل : تقوًني نتائًج الدراسًة ا٤بيدانيًة ا٤بتعلقة ٗبياا٤ب

 اإلسبلـ يف إسبانيا.
ّْٖ 

 ِْْ ا٣باٛبة
 ِْْ نتائج البحث

 ْْٖ التوصيات كا٤بقَبحات
 ِْٓ ا٤ببلحق



 فهرس المحتويات 

 

ٜ٘ٔ 

 رقـم الصفحة الموضـــــــوع
 ّْٕ فهرس اآليات القرآنية 
 ِْٖ فهرس األحاديث النبوية
 ْٕٖ قائمة ا٤بصادر كا٤براجع 
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